בחוברת זו יש דפים הטעונים גניזה נא לשמור על קדושתם
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¿מ ַל ּ ≈מ„¿ :י ָל „ƒים ¿י ָ˜ ƒרים! ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ¿ ּל ַמ ¿„ ∆ּ˙ם ¿ ּב ַָ ˙¿ ‰מ ָ„ּ ¿ ‰ב‡ו… ַפן ּכ…‰
‡נו ַﬠ ָּ˙ַ ‰י ַח„ ¿ל ַט ≈ ּיל ¿מ ַﬠט ַ ּב ַ ּי ַﬠרָּ ,כ‡ןּ ¿ ,ב ≈חי˜ יו… ƒפי
נ¿ ƒפ ָל‡ָ ,י ָˆ ּ
¿
‰ו‡ ,נּ ˙¿ ƒבו… נ≈ ן ¿מ ַﬠט ¿ ּבנ¿ ƒפ ¿ל‡ו… ָ˙יו
ַּ ¿ ‰ב ƒר ָ
רוך ּ
י‡˘∆ ׁ ‰ל ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּב ּ
ינו ƒל ¿למו… „ ּו ¿ל ָƒ ‰בין
¿ונַ ּ ƒב ַ
יﬠ ¿ל ָפנָ יו ∆‡˙ ƒר ¿‚ ׁ˘ו… ˙ ַ˙ּ ‰ו… ָ„ַ ,‰ﬠל ׁ ∆˘ ָ ּז ƒכ ּ
¿
רו ∆‡˙
רוך ַ˘≈ ׁ ּ ‰םֻּ ,כ ָ ּלם ָﬠ ¿ב ּ
∆‡˙ „ּ¿ ƒב ≈רי ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ˘ƒיםּ ,ו ָב ּ
ַƒּ ‰מ ¿ב ָחן ¿ ּב ַﬠל ּ ∆פּ ¿ ,‰ב ַָ ˆ¿ ‰ל ָח¿ ‰מ ֻר ָ ּב.‰
נו,
י‡˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר ¿ס ƒב ≈
נו ¿ ּב ƒפ ¿ל ≈‡י ַּ ¿ ‰ב ƒר ָ
יב ּ
יטו ¿ו ּ ˙¿ ‰ƒבו… נ¿ ּ
¿י ָל „ƒיםּ ƒ ‰ַ ,ב ּ
י‰ם ּ ¿פ ָר ƒחים
נו ַּ ‰בו… ≈ר‡ּ ≈ .בינ≈ ∆
‡ו ≈‡ ∆יזָ ˆ¿ ‰מ ƒחים נ¿ ƒפ ָל ‡ƒים ∆¡ ‰ﬠנ ƒי˜ ָל ּ
¿ר ּ
פו ָ‡.‰
נ∆ ¡ח ָמ „ƒים ¿ל ַמ ¿ר ∆‡¿ ,‰ו ַ‡ף ¿ ˆƒמ ≈חי ַמ ¿ר ּ ≈פ‡ ַ¿ ‰מ ׁ ַ˘ ּ¿מ ׁ ˘ƒים ƒל ¿ר ּ
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נו ‡ו… ˙ו…
‡ו נָ ‡ ∆‡˙ ַ‰נּ ו… ף ַמ ¿ר ‰ƒיב ַָ ‰ﬠ ƒיןַּ .כ ָּמ ‰נ¿ ƒפ ָל‡ עו… ָל ≈מ ּ
¿ר ּ
ָ ּב ָר‡ ַּ ‰בו… ≈ר‡ַ ,ﬠל ¿מנָ ˙ ׁ ∆˘נּ ּו ַכל ¿ל ָﬠ ¿ב„ו… ¿ ּב ַ¿ ‰ר ָח ַב˙ ַַ ַּ„‰ﬠ˙ ּו ¿ל ַ˜ ≈ ּים
טוב ≈לב.
∆‡˙ ַƒּ ‰מ ¿ˆו…˙ ƒמ ּ˙ו… ¿ך ˘ׂ¿ ƒמ ָח¿ ‰ו ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‰ַ :מ ַל ּ≈מ„ַ ,מ‰≈ ‰ן ַּ ‰מו… ָ„עו… ˙ ַָ ‰ר ּבו… ˙ ׁ ∆˘ ָר ‡ƒינ ּו ַב„ּ∆ ∆ר ¿ך
י˙י ׁ ∆˘ ָּכ˙ ּוב ׁ ָ˘ם ַﬠל ַָ ˆּ ָ ‰ב‡ ¿ו ַﬠל
≈מ ַ¿ ˙ַּ ‰למ ּו„ ּ˙ו… ָרַ ‰ל ַ ּי ַﬠר? ָר ƒ ‡ƒ
י˙י ∆ ּבן
¿ ּבנ≈ י ַ¿ ‰י ׁ ˘ƒיבו… ˙ַ ,מ˘∆ ׁ ˜ּ ∆ ‰ַ ‰ר ּ ƒב ¿כ ָלל? ַ‡ף ּ ַפ ַﬠם ל…‡ ָר ƒ ‡ƒ
יבָ ‰לב ּו ׁ˘ ¿ּכ ַח ָ ּיל?
¿י ׁ ָ ˘ƒ
¿מ ַל ּ≈מ„¿ ˙ַּ :ל ƒמ ƒי„י ַּ ָ ‰י ָ˜רָ ‡≈ ˘¿ ׁ ,ל ¿˙ ָך ּכו… ∆‡ ∆ב˙ ¿ונו… ַ‚ ַﬠ˙ ַל ≈ ּלב ,זו…
י˙ם.
‰ƒי‡ ָ‡ ≈כן ַָ ‡≈ ˘¿ ׁ ּ ‰לּ ‰ַ ‰זו… ∆ﬠ ∆˜˙ ≈מ ַﬠל ַ ּ‚ ≈ ּבי ַּ ‰מו… ָ„עו… ˙ ׁ ∆˘ ¿ר ∆ ‡ƒ
≈‡ינ ƒי יו… ≈„ ַﬠ ‡ƒם ¿ּכ ָבר ׁ ¿˘ ַמ ¿ע ∆ּ˙ם ַﬠל ∆ז¿ ‡ַ ,‰ך ¿ ּב ָי ƒמים ≈‡ ּל ּו ¿מ ַר ∆ח ∆פ˙
¿ ּ‚ ≈ז ָרַ ‰˘ָ ׁ ˜ָ ‰ﬠל ≈ח ∆ל˜ ָ ּ‚„ו… ל ≈מ ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰ַ ,לטו… נו… ˙ זו… ¿מ ƒמים
חו ƒרים ¿ו ַ‡ ¿ב ≈ר ƒכים ַל ָ ּˆ ָב‡ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם.
ָל ַ˜ ַח˙ ָח ƒל ָ
ילּ ַ ‰ב ּ
‚ו ּ ƒב ¿˜ ֻ„ ּ ׁ ָ˘‰
„ו ˙ו… ָרּ ƒ ,‰ב ¿מ˜ו… ם ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙נַ ֲּ ‰
בו ¿ו ƒי ¿ל ¿מ ּ
ּ ƒב ¿מ˜ו… ם ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ ¿˘ ּ
ילָ ‰ל ∆ל ∆כ˙ ¿ל ָמ˜ו… ם ׁ ∆˘ ּל…‡ ׁ ַ˘ ָ ּי ¿ך
ˆו ָח ƒל ָ
ַﬠל ּ ƒפי ַ˙ּ ‰ו… ָר‰≈ ,‰ם ≈י ָ‡ ¿ל ּ
„ו˙ ¿ו ַﬠל ּ ˜ƒי ּום ַ˙ּ ‰ו… ָרּ ¿ ‰ב˘ׂ ּום ‡ו… ַפן ַחס
ƒל ׁ ¿˘מו… ר ׁ ָ˘ם ַﬠל ַּ ַ ‰י ֲּ ‰
¿ו ׁ ָ˘לו… ם.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ָ ‡ֲ :בלַ ,מָ ˜ּ ָ ‰רƒ ּ ‰פ ¿˙‡ו… ם? ַמ„ּ ּו ַﬠ ל…‡ ƒי ¿ּ˙נ ּו ¿ר ׁ˘ ּו˙
ַל ַּ˙ ¿ל ƒמ ƒי„ים ¿ל ַ¿ ‰מ ׁ ¿ ˘ƒ
יך ƒל ¿למו… „ ּ˙ו… ָר?‰
יﬠ ּ ƒב ¿כ ָלל
יכן ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
"מ ≈ָ ‰
בו ∆י ∆˙ר ַ¿ ‰י ָל „ƒים≈ .
"נָ כו… ן ,נָ כו… ןָ ˙¿ ‰ƒ ",ﬠ ¿ר ּ
לו ƒל ¿למו… „ ַ ּב ¿י ׁ ˘ƒיבו… ˙
ַר ¿עיו… ן
יו ¿כ ּ
חו ƒרים ל…‡ ּ
מו ָזר ָּכ ∆זּ ַ ˘∆ ׁ ‰ב ּ
ּ
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ˘ו… ˙???".
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¿מ ַל ּ ≈מ„¿ ‰∆ ‰ַ :ס ≈ ּבר ָל ∆ז¿ - ‰י ָל „ƒים ¿י ָ˜ ƒרים ֻ -מ ¿ר ָּכב ¿ו ָ‡רו… ¿ךּ¿ .כ ≈„י
ָל ∆ר ∆„˙ ∆‡ל ׁ˘ ∆…ר ׁ˘ ַָ „ָּ ‰בר≈ ,י ׁ˘ ¿ל ַ„ƒּ ˜¿ ‰ים ּו ¿ל ַס ּ ≈פר ָל ∆כם ∆‡˙ ˜ו… רו… ˙
יטב ׁ ∆˘ ַּמ˜ּ ˘∆ ׁ ּ ‰ו… ∆ר‰
ינו ≈≈ ‰
ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַ ּב ּ„ו… רו… ˙ ֲָ ‡ַ ‰חרו… נ ƒיםָּ ,כ ¿ך ָּ˙ ƒב ּ
ַּ ‰יו… ם ≈‡ינו… ∆‡ ָ ּל‡ ˙ו… ָˆ ָ‡˘∆ ׁ ‰ל ƒס ּפ ּור ׁ ∆˘ ≈≈ ‰חל ¿ּכ ָבר ƒל ¿פנ≈ י ¿ּכ150-
ׁ ָ˘נָ ֈ‰
רו ¿ס ָי.‰
˜ו ָפ˘∆ ׁ ‰ל ַ‡ˆּ ַ ‰ר נ ƒי˜ו… ַל‡י ¿ ּב ּ
נו ∆‡ל ַּ ˙ּ¿ ‰
נַ ֲחזו… ר ¿ ּב ¿ „ƒמיו… נ≈ ּ
"ָּ ¿ׂ˘‰כ ָל"‰
נו ַﬠ˙ ַַ ‰
רו ַח ¿ּ˙ ּ
„ו˙ּ ,
ֲﬠנָ נ ƒים ׁ ¿˘חו… ƒרים ּƒכ ּס ּו ∆‡˙ ׁ ¿˘ ≈מי ַּ ַ ‰י ֲּ ‰
„ו˙
ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ח ָ ּל¿ ‰לנַ ּ ׁ ≈˘ב ¿ ּב ∆ב ¿ר ƒליןָ ‚ּ ƒ ‰ƒ ,
יﬠַ ‰ﬠ ָּ˙‡ַ ‰ף ¿ל ∆מ ¿ר ¿ּכ ≈זי ַּ ַ ‰י ֲּ ‰
רו ¿ס ָי¿ ,‰ו ≈≈ ‰ח ָ ּלַ ‰ל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ׁ ָ˘ם ׁ ַ˘ ּמו… ˙ נו… ָר‡ו… ˙.
¿ ּב ּ
נו ָﬠ ‰זו…
פו ƒל ¿˙ ּ
‰ו „ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר נָ ¿ט ׁ˘ ּו ∆‡˙ „ּ∆ ∆ר ¿ך ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ָ ˆ¿ ‰ƒט ¿ר ּ
ַּ ¿ ‰י ּ
ילים"‰≈ ,ם ≈≈ ‰ח ּל ּו ָל ∆ל ∆כ˙ ¿ ּב ַ„ ¿ר ≈כי ַ ּ‚‰ו… ƒים,
"מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
‡ו ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמם ַ
ָ˜ ¿ר ּ
י‰ם¿ ,ונּ ƒס ּו ¿ ּב ָכל ¿י ָכ ¿ל ָּ˙ם ƒל ¿מˆו… ‡
ƒלנ¿ ‰ו… ‚ ¿ּכמו… ָ˙ם ¿ו ƒל ¿ל ּבו… ׁ˘ ¿ּכ ַמ ¿ל ּב ּו ׁ ≈˘ ∆
י‰ם‰≈ .ם „ּּ ƒמ ּו ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמם ׁ ∆˘ ַﬠל ¿י ≈„י ∆ז‰
י‰ם ּו ¿ל ּ ˙¿ ‰ƒב ≈…לל ≈ ּבינ≈ ∆
≈חן ¿ ּב ≈ﬠינ≈ ∆
ינו ּƒכי ƒל ָ ּבם
ָ ּ ˙ּƒפ ≈ס˜ ַ˘ƒׂ ּ ‰נ¿ ָ‡„‚ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ָל˘∆ ׁ ‰ל ַ ּ‚‰ו… ƒים ֲ‡ ≈ל ∆
י‰ם¿ ,ול…‡ ≈ƒ ‰ב ּ
‰ו „ƒי ¿מנַ ּ∆ס¿ ‰ל ּ „ַּ ‰ƒמו… ˙ ¿ל‚ו… י
ׁ ∆˘ל ַ ּ‚‰ו… ƒים ‰ƒנּ ו… ¿ ּב ַי„ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם¿ ,ו ַ‚ם ‡ƒם ַּ ¿ ‰י ּ
∆ז ‰ל…‡ יו… ƒעיל לו… ¿ ,ל ∆∆ ‰פ ¿ך ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒמ ¿˙ ָ˜ ¿ר ƒבים ַל‚ּ ו… י ,עו… ˘ׂ∆ „˜ּ ָ ‰ַ ‰ו… ׁ˘
‰ו‡ ׁ ∆˘ ַ˘ƒׂ ּ ‰נ¿ ָ‡„ַּ ‚¿ ˙ּƒ ‰ל ַחס ¿ו ׁ ָ˘לו… ם.
רו ¿ך ּ
ָ ּב ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‡≈ :
יך ָיכו… ל ƒל ¿‰יו… ˙ ׁ ∆˘ ¿ ּיּ ‰ו „ƒים ֲח ≈ר „ƒים ַ ּ‚ם ≈ּכן נ¿ ƒמ ׁ ¿˘כ ּו
י‰ם?
ַ‡ ֲח ≈ר ∆
לו ּ ƒב ¿„ ָר ƒכים
יחו ¿ ּבנָ ≈˜ל¿ ‡ַ ,ך ≈‰ם ּ ָפ ֲﬠ ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„≈ ‡ָ :כן ≈‰ם ל…‡ ƒ ˆ¿ ‰ƒל ּ
סו ¿ל ָב ≈ּ˙י
י‰ו „ƒים ֲח ≈ר „ƒים ,נ¿ ƒכנ¿ ּ
מו ƒמ ּיו… ˙ ¿ ּביו… ≈˙ר‰≈ ,ם ַ ˙¿ ‰ƒח ּ ¿פ˘ׂ ּו ƒל ּ
ַﬠ ¿ר ּ
ַƒּ ‰מ ¿„ ָר ׁ˘ו… ˙ ¿ו ַל ¿י ׁ ˘ƒיבו… ˙˘ָ ׁ .ם ָﬠ˘ׂ ּו ַﬠ ¿ˆ ָמם ¿ּכ ּ ‡ƒל ּו ≈‰ם לו… ¿מ „ƒים
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ינו ָב ∆‰ם¿ .ו ָכ ¿ך ¿ל ַ‡ט ¿ל ַ‡ט
ּו ƒמ ¿˙נַ ֲ‚ƒ ‰ים ¿ּכמו… ֻכ ָ ּלםּ¿ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ּל…‡ ַי ¿ב ƒח ּ
י‰ם
חו ƒרים ≈ּ„ ˙‡∆ ,עו… ≈˙ ∆
יסו ¿ ּב˙ו… ¿ך ַ˘ƒׂ ּ ‰יחו… ˙ ƒעם ׁ ¿˘ ָ‡ר ַּ ַ ‰ב ּ
¿ ‰ƒכנּ ƒ
ָָ ‰רעו… ˙.
חו ƒרים ¿ˆ ƒע ƒירים
ַָ ‰ֲ ‰ס ָ˙¿ ‰ָ ‰י ָ˙ ‰נו… ָר ָ‡‰≈ ,‰ם ƒּ„‰ƒ
יחו ֲ‰מו… נ≈ י ַב ּ
ּ
י‰םּ ,ו ¿ל ַ„ ֲ‡בו… ן ≈לב ָﬠ ָל¿ ‰ב ָי ָ„ם ¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒביר ַﬠל ַ˙„ָּ ‰
ָל ∆ל ∆כ˙ ¿ ּב ַ„ ¿ר ≈כ ∆
בו
ֲ‡ ָל ƒפים ּו ¿ר ָבבו… ˙ַ ,ﬠ„ ¿ּכ ≈„י ָכ ¿ך ׁ ∆˘ ָﬠ ƒרים ַו ֲﬠ ָירו… ˙ ׁ ¿˘ ≈למו… ˙ נ∆ ∆ח ¿ר ּ
ַﬠ„ ַ¿ ‰יסו… „ ¿ול…‡ נו… ַ˙ר ָ ּב ∆‰ם ּƒכי ‡ƒם ∆‡ ָח„ ≈מ ƒעיר ּו ׁ ¿˘נַ ƒים ƒמ ּƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָח.‰
¿ ּב ָכל ז…‡˙ ֻר ּבו… ׁ ∆˘ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל נו… ַ˙ר נ∆ ¡‡ ָמן ַל ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘.‰

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ָּ :כל ָּכ ¿ך ָ˜ ׁ ∆˘ƒ ‰ל ׁ ¿˘מו… ַﬠ „ּ¿ ָב ƒרים ָּכ ≈‡ ּל ּו.
˜ו ¿ ּב ָכ ¿ך
¿מ ַל ּ ≈מ„¿ :ו ∆זֲ ‰ﬠ ַ„ ƒין ל…‡ ַּ ‰כ…לַּ ‰ַ .מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ילים ל…‡ ¿ ‰ƒס ַּ˙ ּ ¿פ ּ
ˆו ׁ ∆˘ ָּכל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿לל…‡ יו… ≈ˆ‡
‰ו ַ‡ ֲח ≈ר ∆
י‰ם‰≈ ,ם ָר ּ
ׁ ∆˘ ַר ּ ƒבים ¿ּכ ָבר נָ ּ
ƒמן ַּ¿ ‰כ ָלל ≈י ≈ל ¿ך ¿ ּב ַ„ ¿ר ָּכם ¿ול…‡ ƒי ּ ׁ ָ˘ ≈‡ר ֲ‡ ƒפ ּ
‰ו „ƒי ∆‡ ָח„ ׁ ∆˘ ּ ƒי ׁ ¿˘מו… ר
יל ּו ¿י ּ
סו ≈ﬠˆו… ˙
נו ֲ‡ ≈ספו… ˙ ַר ּבו… ˙ ָ ּב ∆‰ם ƒט ¿ּכ ּ
ƒמ ¿ˆו…˙ ַּכ ֲָ ‰ל ָכ¿ .‰ל ׁ ≈˘ם ָּכ ¿ך ¿ ‡ƒר ¿ ּ‚ ּ

‰ו „ƒים ≈‰ם
≈ּכ ַ
„ו ַﬠ ַּ ¿ ‰י ּ
יˆ„ ƒל ¿מ ׁ˘ו… ¿ך ∆‡˙ ָּכל ָָ ‰ﬠם ¿ ּב ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙םּƒ ,כי ַכ ָ ּי ּ
מונָ ָ˙ם¿ ,ו ָל ≈כן ƒח ּ ¿פ˘ׂ ּו
ַﬠם ¿˜ ׁ ≈˘ ‰ע ∆…רף ¿ו ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ¿ל ׁ ַ˘ ¿כנ¿ ָﬠם נ∆ ∆‚„ ¡‡ ּ
י‰ם.
יח ∆‡˙ ֻּכ ָ ּלם ָל ∆ל ∆כ˙ ¿ ּב ַ„ ¿ר ≈כ ∆
∆„ ∆ר ¿ך ¿ל ַ¿ ‰כ ƒר ַ
חו ƒמ ¿כ ָּ˙ב ַל ַ ּˆ‡ר נ ƒי˜ו… ַל‡יָ ‰ָ ˘∆ ׁ ,י‡ָ ‰ז ∆מ ∆ל ¿ך
∆מָ ‰ﬠ˘ׂ ּו? ׁ ָ˘ ¿ל ּ
‰ו „ƒים ≈‰ם ַח ¿ס ≈רי ∆י ַ„ע,
בו ַל ַ ּˆ‡רּƒ ,כי ַּ ¿ ‰י ּ
רו ¿ס ָיּ ,‰בו… ָּכ ¿˙ ּ
ׁ ∆˘ל ∆‡ ∆רּ ı
ּב ּו ƒרים ¿ו ַﬠ ּ≈מי ָ∆ ‡ָ ‰ר≈ ,ıמ ַ‡ ַחר ¿ו ≈‡ינָ ם לו… ¿מ „ƒים ƒל ּמ ּו ≈„י ח…ל ¿ּכמו… ָּכל
בו ׁ ָ˘ם ַ˘ׁ ּ ‰ו… נ∆  ּ‚ ‰ו… ≈רם ָל ∆‰ם ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ≈מ ַ ּ‚‰ו… ƒים
ַ ּ‚‰ו… ƒיםּ¿ ,כמו… ≈כן ¿ל ּ
ּו ¿ב ָכ ¿ך ַמ ּ ƒז ƒ
י˜ים ַל ּ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל.‰
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‰ו „ƒים
¿ּכ ׁ ∆˘ ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יﬠ ַƒּ ‰מ ¿כ ָּ˙ב ַל ַ ּˆ‡ר נ ƒי˜ו… ַל‡י ׁ ∆˘ ָָ ‰י ׂ˘ ‰ו… נ≈ ‡ ¿י ּ
י‡¿ ‰ול…‡ ¿ ‰ƒמ ˙ּƒין ֲ‡ ƒפ ּ
יל ּו ∆ר ַ‚ע ∆‡ ָח„ ּו ƒמ ָ ּי„
ֻמ ¿ב ַָ ˜ָ ,˜‰פַ ıﬠל ַ¿ּ ‰מ ָ ˆƒ
‰ו „ƒים.
ָ ּ‚ ַזר ¿ ּ‚ ≈זרו… ˙ ָ˜ ׁ˘ו… ˙ ַﬠל ָּכל ַּ ¿ ‰י ּ
‡˘ו… נָ ¿ ‰ָ ‰י ָ˙ּ ¿ ‰
‰ו „ƒים ƒל ¿ל ּבו… ׁ˘
ָƒ ‰ר ׁ
בו ׁ˘"ַ ˘∆ ׁ ,ﬠל ַּ ¿ ‰י ּ
"‚ ≈ז ַר˙ ַּ ¿ ‰ל ּ
סור ָל ∆‰ם ¿ל ַ‚„ּ≈ ל ָז ָ˜ן ּו ≈פ‡ו… ˙.
¿ ּב ָ‚ „ƒים ¿ּכמו… ַ ּ‚‰ו… ƒים¿ ,ו ַכ ּמ ּו ָבן ָ‡ ּ
‰ו „ƒי ַַּ ‰מ ¿מ ׁ ¿ ˘ƒ
יך ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒל ≈ ּב ׁ˘
סו ׁ˘ו… ¿ט ≈רי ַ‡ˆּ ַ ‰ר ¿י ּ
¿ו ַכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָּ˙ ¿פ ּ
לו ¿ ּב ≈פ‡ו… ָ˙יו ּו ƒב ¿ז ָ˜נו… ¿ ּב ַ‡ ¿כ ¿ז ƒר ּי ּו˙
‰ו „ƒי¿ ˙ָּ ,ל ׁ˘ ּו ַּ ָ ‰ל ּ
¿ ּב ַמ ¿ל ּב ּו ׁ˘ ¿י ּ
‰ו ַﬠ„ ז…ב ָּ„ם.
נו… ָר ָ‡¿ ,‰ו ּ ‰ƒכ ּו ּ
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ַּ˙ ¿ל ƒמי„∆ :ז ‰נָ ˘¿ ׁ ƒמע נו… ָר‡¿ ‰˘∆ ׁ ˜ָ ,ל ַƒ ‡ֲ ‰מין ׁ ∆˘ ¿ ּיּ ‰ו „ƒים ָﬠ˘ׂ ּו ָכ ¿ך
י‰ם!
ַל ֲ‡ ≈ח ∆
¿מ ַל ּ ≈מ„ :נָ כו… ן¿ ‡ַ ,ך ¿ ּבז…‡˙ ֲﬠ ַ„ ƒין ל…‡ ַ˙ ּמ ּו ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙≈ ‚ּ ¿ ‰ַ ,ז ָר˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰נּ ָ ƒי‰
ָ¿ ‰י ָ˙ּ ¿ ‰
יליםַ ‚ּ ָ ,זר ַ‡ˆּ ַ ‰רָּ ˘∆ ׁ ,כל
"‚ ≈ז ַר˙ ַƒ ‰חנּ ּו ¿ך"ּ ַ ,ב ֲﬠ ַˆ˙ ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
סו ƒלים.
‰ו „ƒי ַח ָ ּיב ƒל ¿למו… „ ƒל ּמ ּו ≈„י ח…לּ ,ו ׁ ¿˘ ָ‡ר ƒל ּמ ּו „ƒים ּ ¿פ ּ
∆י ∆ל„ ¿י ּ
ילים ˘ׂ ו… נ¿ ≈‡י
¿ ּב ƒע ¿˜בו… ˙ ַ¿ ‰ַ ‰ל ׁ ָ˘נו… ˙ ַ‰נּ ו… ָר‡ו… ˙ ׁ ∆˘ל ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
‡ו ¿ ּב ƒע ¿˜בו… ˙ ָּכ ¿ךּƒ ,כ ¿מ ַﬠט ¿ול…‡ ָָ ‰יּ ָ ˘ַ ׁ ‰י ¿ך
„ו˙¿ ,ו ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙ ׁ ∆˘ ָ ּב ּ
ַּ ַ ‰י ֲּ ‰
¿ל ַ¿ ‰מ ׁ ¿ ˘ƒ
‰ו ּ ƒ „ƒיים ¿ט‰ו… ƒרים.
יך ƒל ¿חיו… ˙ ַח ּ ƒיים ¿י ּ

ילים? ≈‰ם ˘ָׂ ¿מח ּו ƒמ ָּכל ָ‡ַ ‰נ¿ „ַּ ¿ר ָלמו… ¿ס ָי‡
ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ :ו ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ ּו?
8

‡ו ∆ז∆ ּ ‰פ ∆ל‡ּ¿ ,כ ָכל ׁ ∆˘ ּ ƒנ ּס ּו ¿ל ≈ ˜ָ ˙¿ ‰ƒרב
¿מ ַל ּ ≈מ„ָ ‡≈ ˘¿ ׁ :ל ‰טו… ָב¿ ֈ‰ר ּ
¿
מור,
ַל‚ּ ו… ƒים ,ל…‡ ַר˜ ׁ ∆˘ ּל…‡ נַ ˙¿ ƒמ ֲﬠ ָט˘ƒׂ ּ ‰ַ ‰נ¿ ָ‡ּƒ ,‰כי ‡ƒם ַ∆ ‰∆ ‰פך ַּ ‚ּ ָ ‰
‰ƒי‡ ָ¿ ‰ל ָכ¿ ‰ו ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ¿ ּˆ ָמ.‰
יטו
רו ¿ס ָיַ ‚ּ ƒ ‰ƒ ‰
מור¡ ‰∆ ,ח ƒל ּ
יﬠ ¿ל ׁ ≈˘ ∆פל ָח ּ
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ַמ ַ ּˆב ַַּ ‰כ ¿ל ָּכ ָלּ ¿ ‰ב ּ
‰ו „ƒים ֲ‡ ׁ ≈˘ ƒמים ַ ּב ּכ…ל¿ ‡ַ ,ל ≈פי ָּ ‡ƒכ ƒרים
ָכל ַ ּ‚‰ו… ƒים ּ ∆פָ ‡∆ ‰ח„ ּƒכי ַּ ¿ ‰י ּ
רו ַי ¿ח ָּ„יוּ ,ו ¿כ ׁ ∆˘ ≈‰ם ֲח ֻמ ׁ ˘ƒים
רו ¿ס ָיָ ‰ח ¿ב ּ
ּב ּו ƒרים ƒמ ָּכל ַר ֲח ≈בי ּ
‰ו „ƒים ָ ּב ∆זַ ‡ַ ‰חר
לו ַﬠל ƒי ּ ׁ˘ ּו ≈בי ַּ ¿ ‰י ּ
¿ ּב ַ‚ ¿ר ¿זנ ƒים ּו ¿ב ַס ּƒכינ ƒים˙¿ ‰ƒ ,נַ ּ ¿פ ּ
זו
חו ¿לל…‡ ַר ≈חםּ ָ ,ב ¿ז ּ
‚ו ¿ו ָט ¿ב ּ
∆ז¿ ‰ו ƒכ ּל ּו ָב ∆‰ם ∆‡˙ ַז ¿ע ָמם‰≈ .ם ָ¿ ‰ר ּ
י‰ם ָ ּב ≈‡ ׁ˘.
פו ∆‡˙ ָ ּב ≈ּ˙ ∆
כו ׁ ָ˘םּ ,ו ¿ל ַ‡ ַחר ƒמ ≈ּכן ˘ָׂ ¿ר ּ
∆‡˙ ַּכ ¿ס ּ ָפם ּו ¿ר ּ
יס ƒטים" ָָ ‰יּƒ ‰ַ ‰כנּ ּוי ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם‡ ,ו… ¿כ ƒפי ּƒכנּ ּו ָים ַ‰נּ ו… ָסף:
"פרו… ¿‚רו… ƒמ ¿
ּ¿
י‰ם.
כו ¿לל…‡ ƒמנ¿ ָﬠ ƒלים ¿ל ַר ¿‚ ≈ל ∆
ַ
"¿ ‰י ≈ח ƒפים"ּƒ ,כי ָ¿ ‰ל ּ

ילים ≈‰ם ַו„ַּ ‡י ל…‡ ּ ָפ ¿‚ע ּו≈ ‰ֲ ˘∆ ׁ .רי „ָּ מ ּו ָל ∆‰ם.
ַּ˙ ¿ל ƒמי„ּ ַ :ב ַּמ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ילו ¿כ ָלל ≈ ּבין
עו˙ ¿ ּב ָי ¿„ ָך ַי ¿ל ּ„ƒי ּ‚‰ַ .ו… ƒים ל…‡ ¿ ‰ƒב ּּ „ƒ
¿מ ַל ּ ≈מ„ָ :ט ּ
‚ו ∆‡˙ ֻּכ ָ ּלם ֲ‡ ƒפ ּ
יל ּו ¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ „ƒים
ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ƒמ ¿ˆו…˙ ¿ל ַמ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ילים‰≈ .ם ָ¿ ‰ר ּ
‚ו.
מו ƒרים ָ¿ ‰ר ּ
¿ ּ‚ ּ
ילים
¿מ‡ו… ָרעו… ˙ ָ˜ ׁ ˘ƒים ≈‡ ּל ּוּ ‰ƒ ,ו ּו ַמ ָּכ¿ ‰˘ָ ׁ ˜ָ ‰מ‡…„ ַל ַּמ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
‰ו „ƒי
¿ו ַל ּƒמ ¿˙ ּבו… ¿ל ƒליםָּ .כל ˜¿ ˙ּƒו ≈…˙ ∆
חו ָל ַ„ ַﬠ˙ ׁ ∆˘ ¿ ּי ּ
י‰ם נָ …‚ ּז ּו‰≈ .ם נו… ¿כ ּ
‰ו „ƒי ַ ּ‚ם ‡ƒם ƒי ¿˙ ַר ≈ח˜ ∆מ ¿ר ָח˜ ַרב ƒמ ּ ˜ּ ƒי ּום ַƒּ ‰מ ¿ˆו…˙ּ ,ו ¿לעו… ָלם
ƒי ּ ׁ ָ˘ ≈‡ר ¿י ּ
יו ַכל ¿ל ַּ ˙¿ ‰ƒכ ≈ח ׁ˘ ¿ל ַﬠ ּמו… .
ל…‡ ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ :נ ּו‡ָ ,ז ≈‰ם ָל ¿מ„ ּו ∆ל ַ˜ח ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ּכ ַ„‡י ¿ל ≈ ˜ָ ˙¿ ‰ƒרב ַל‚ּ ו… ƒים
ּו ¿ל ˙¿ ‰ƒנַ ≈ּ¿ ‚‰כמו… ָ˙םƒ ,מן ַ¿ּ ‰ס ָ˙ם ¿ ּב ƒע ¿˜בו… ˙ ז…‡˙ ≈‰ם ָח ¿זר ּו
י‰ם ָָ ‰ר ƒעים?
ּ ƒב ¿˙ ׁ˘ ּו ָבƒ ‰מ ַּמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
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„ו ∆‡˙
מו ָסר¿ ,ול…‡ ָל ¿מ ּ
חו ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„¿ :ל ַ„ ֲ‡בו… ן ≈לב ≈‰ם ל…‡ ָל ¿˜ ּ
יט˙
יחּ ‰ו ¿˜רו… ָבƒ ‰ל ¿פ ׁ ַ ˘ƒ
‡ו ׁ ∆˘ ּ ׁ ָּ ˘ƒט ָ˙ם זו… ≈‡ינָ ַּ ‰מ ¿ˆ ƒל ָ
ַּ ∆ ‰ל ַ˜חּ¿ .כ ׁ ∆˘ ָר ּ
חו ַל ֲ‡ ∆מ ƒר ָ
יטו ¿ל ֲַ ‰ח ƒליף
י˜¿ ,‰ו ַ‰נּ ו… ָ˙ ƒרים ∆¡ ‰ח ƒל ּ
∆ר ∆‚לַ ,ר ּ ƒבים ≈מ ∆‰ם ָ ּב ¿ר ּ
∆‡˙ ׁ ָּ ˘ƒט ָ˙ם ¿ ּב ׁ ָּ ˘ƒטֲ ‰ח ָ„ ׁ ָ˘ּ ƒ ,‰ב ¿מ˜ו… ם ¿ל ָ ˙¿ ‰ƒﬠ ≈רב ≈ ּבין ַ ּ‚‰ו… ƒים
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כו
ּו ¿ל ַּƒ ˘¿ ׁ ‰כ ַ
י‰ו „ƒים¿ ‡ַ ,ך ַי ַ¿ ‰פ ּ
רו ּƒכ ּ
יח ∆‡˙ ׁ ≈˘ם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל‰≈ ,ם ƒי ּ ׁ ָ˘ ֲ‡ ּ
חו ּ „ƒי ּו˙ו… ׁ ∆˘ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
∆‡˙ ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ל ַﬠם ¿ּכ ָכל ַָ ‰ﬠ ּƒמים¿ ,ו ƒי ּ
ל‡ ∆ ‰¿ ˙ƒי ‰עו… „ ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒמ ַיר˙ ּ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙ּƒ ,כי ‡ƒם ּ ƒב ¿‰יו… ˙ו… ַﬠם
פו ¿ ּב‡ו… ָ˙ם ָי ƒמים
¿
"ל ֻ‡ ּƒמי" ַﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒיּ¿ ,כמו… ׁ ¿˘ ָ‡ר ָּכל ַ ּ‚‰ו… ƒים ׁ ∆˘ ּ ׁ ָ˘ ֲ‡ ּ
‡ו˙ ¿מ „ƒינ ƒי˙.
¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
יﬠ ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ
מו ָלּ ‰ו ƒב ¿„ ָר ƒכים ׁ˘ו… נו… ˙ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙
ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ילים ¿ ‰ƒר ּב ּו ¿ ּב ַ˙ ֲﬠ ּ
‰ו „ƒים ¿ל ≈ ‡ַ ˙¿ ‰ƒח„ ַי ¿ח„ָּ יו
‡ו ַל ¿ ּי ּ
נ¿ ָפ ׁ˘ו… ˙ ¿ל ַר ¿עיו… נָ ם ∆ָ ‰ח ָ„ ׁ˘¿ ,ו ָ˜ ¿ר ּ
לו˙ ¿ו ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰ע ּב ּו„ ַּ˙ ַח˙ ֻ‡ ּמו… ˙
¿ו ƒל ¿פר…˜ ≈מ ַﬠל ַˆ ָ ּו ָ
‡רם ∆‡˙ ע…ל ַּ ‚ּ ָ ‰
ָ‰עו… ָלםּ ,ו ¿ל ָ˜ƒ ‰ים ¿מ „ƒינָ ַ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒי˙ ƒעם ˘ָׂ ָפ¿ ‰ו ָˆ ָב‡ ƒמ ּ ׁ ∆˘ ָ ּל ּ‰
¿ו ָƒ ‰ע ָ ּ˜ר ƒל ¿‰יו… ˙ ¿ּכמו… ָכל ַ‡ ¿רˆו… ˙ ַ ּ‚‰ו… ƒים.
ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
„ו˙ ∆‡ ָ ּל‡ ַר˜
יזו ּƒכי ≈מ ַּ ‰יו… ם ≈
ילים ¿ ‰ƒכ ƒר ּ
"‡ין ַי ֲּ ‰
¿
‰ו „ƒי ַ ּ‚ם ‡ƒם ≈‡ין לו…
‰ו‡ ¿י ּ
בו ָˆ ָ˙ם ּ
¿ל ֻ‡ ּƒמ ּי ּו˙"ƒ ,מי ׁ ∆˘ ּƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ ּיך ƒל ¿˜ ּ
‰ו „ƒים ַ¿ ‰מ ֻי ּ ׁ ָ˘נ ƒים
˜ו ַﬠל ַּ ¿ ‰י ּ
‡ו ָמƒ ‰עם ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ,‰ו ָˆ ֲח ּ
¿מ ּ
יח
‰ו‡ ƒי ¿‚ ַ‡ל ‡ו… ָ˙ם ַﬠל ¿י ≈„י ¿מ ׁ ַ ˘ƒ
רו ¿ך ּ
ַ¿ ‰מ ַח ּƒכים ׁ ∆˘ ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּב ּ
נו.
ּ ˜≈ „¿ ˆƒ
‰ו „ƒי ּכ ≈…פר ¿ ּב ׁ ≈˘ם ∆¿ ‰ר ∆ˆל ˘ר"י.
¿ ּבר ׁ
נו ָﬠ ‰זו… ָﬠ ַמ„ ¿י ּ
…‡˘ ¿ּ˙ ּ
‰ו‡ ָָ ‰י ׂ˘ ‰ו… נ≈ ‡ ָ‚„ו… ל ¿ל ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַּ ַ .˙ ָּ„‰ב ¿ּ˙ ƒח ָ ּלָ ‰ﬠ ָל‰
ּ
…‡˘ם
‰ו‡ ¿ ּבר ׁ ָ
˜ו ָפַ ˙‡∆ ‰ﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ו ּ
¿ב ַר ¿עיו… נו… ¿ל‰ו… ƒביל ¿ ּב˜ו… ָמ¿ ‰ז ּ
 ַל ¿ּכנ≈ ƒס ָ ּי‰ַ ‰נּ ו… ¿ˆ ƒרי˙ ּו ¿ל ≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒמ„¿ ‡ַ .ך ƒמ ּ ׁ ∆˘ ָר ָ‡¿ ˙ָּ ˘∆ ׁ ‰כנ ƒי˙ זו… ל…‡יﬠ ¿ל ׁ ָ˘ם ¿ל ַב„ּ ו… ֈ
‰ו‡ ַי ַ ‚ּ ƒ
˙ו ַכל ָל ≈ˆ‡˙ ∆‡ל ַּ ‰פ ַ…ﬠלּƒ ,כי ¿ל ַב ּסו… ף ּ
ּ
‡ו ַלי ƒמ ¿ס ּ ָפר ָ˜ ָטן ׁ ∆˘ל ƒמ ¿˙ ּבו… ¿ל ƒלים ƒע ּמו… ּ ָ ˘ƒ ׁ ,נ ˙‡∆ ‰עו… רו… ¿ו ≈≈ ‰חל
¿ו ּ
‰ו˙ו… ׁ ∆˘ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל≈ ,מ ַﬠם ַּ ƒ ‰נ ¿ב ָחר ׁ ∆˘ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
¿ל ַƒּ ‰טיף ¿ל ׁ ˘ƒנּ ּוי ַמ ּ
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‰ƒי‡ ַח ָ ּייו¿ ,ל ַﬠם ¿ל ֻ‡ ּƒמי ¿ּכ ָכל ַָ ‰ﬠ ּƒמים¿ ,ו ָל ≈כן ≈י ׁ˘ ƒל ׁ ¿˘‡ו… ף ּו ¿ל ַ‚ּ ƒ ‰יע
ƒל ¿מ „ƒינָ ַ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒי˙.
כו ׁ˘ו… ָלל ַ‡ ֲח ≈רי
יו ≈‡ ּל ּו ׁ ∆˘ ≈ ּי ¿ל ּ
¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ„ ∆זƒ ‰≈ ˘∆ ׁ ‰בין ׁ ∆˘ ּ¿מ ַﬠ ּƒטים ƒי ¿ּ ‰
ׁ ‚¿ ˘ƒיו… נו… ָ˙יו¿ ˘ƒ ׁ ,כנ≈ ַﬠ ∆‡˙ ֲח ≈ב ָריו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ּƒכי ≈י ׁ˘ ¿ל ַּ ƒ ‚¿ ‰ביר ∆‡˙
פו ‡ו… ¿י ָ‚ ¿ר ׁ˘ ּו
˘ׂ ƒנ¿ ַ‡˙ ָּ ‡ֻ ‰מו… ˙ ¿ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ,ו ָ‡זּ¿ ,כ ׁ ∆˘ ַ ּ‚‰ו… ƒים ƒי ¿ר ּ¿„ ּ
"מ „ƒינַ ˙
ילם ƒל ¿
‰ו „ƒים ≈מ ַ‡ ¿ר ָˆם ,נ˙ָּ ƒן ƒי ¿∆ ‰יּ ¿ ‰בנָ ≈˜ל ¿ל‰ו… ƒב ָ
∆‡˙ ַּ ¿ ‰י ּ
‰ו „ƒים" ַָ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒי˙.
ַּ ¿ ‰י ּ
"ר ¿עיו… ן" ַֻּ ‰מ ¿ˆ ָלח ׁ ∆˘ ּלו… ¿ ,ו ≈≈ ‰ח ּל ּו ¿ל ָƒ ‰סי˙
בו ≈מ ַָ ‰
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ַ ˙¿ ‰ƒל ֲּ ‰
‰ו „ƒים ּ ƒב ¿פנ≈ י ֻ‡ ּמו… ˙ ָ‰עו… ָלם ַﬠל ¿מנָ ˙
ּו ¿ל ַ¿ ‰ל ׁ ˘ƒין ַﬠל ֲ‡ ≈ח ∆
י‰ם ַּ ¿ ‰י ּ
‰ו „ƒים¿ .ו ָ‡ ≈כן ָﬠ ָל¿ ‰ב ָי ָ„ם ¿ל ַ¿ ‰ב ƒעיר ∆‡˙
ׁ ∆˘ ָ ּי ≈ח ּל ּו ƒל ¿ר„ּ ו… ף ∆‡˙ ַּ ¿ ‰י ּ
‰ו „ƒים ַﬠ„ ¿ל ַƒ ˘¿ ׁ ‰חי˙ּ¿ ,כ ׁ ∆˘ ַ˙ּ ‰ו… ָˆ ָ‡ָּ ‰ַ ‰מ ָר‰
ֲח ַמ˙ ַ ּ‚‰ו… ƒים ַﬠל ַּ ¿ ‰י ּ
לו ַﬠל ַּ ‰מו… ≈˜„ ¿ּכ ׁ ‰˘ָ ׁ ּ ˘ƒ
¿ ּביו… ≈˙ר ָ¿ ‰י ָ˙˘ׁ ּ ‰ַ ‰ו… ָ‡ֻ ‡ֲ ‰ָ ‰י ָּמּ ָ ,‰ב ָּ ‰ﬠ ּ
ינו ¿בנ≈ י ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡לƒ '‰ ,ינ¿ ˜ו… ם „ָּ ָמם.
ƒמ ¿ליו… ן ≈מ ַ‡ ≈ח ּ
„ו ׁ ָ˘ּ ¿ ‰ב˘ׂ ƒנ¿ ַ‡˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
מו ָלּ ַ ‰ַ ‰נ ƒ
‡ˆי˙ ¿מ ≈ל ָ‡ּ ‰ו ¿‚ ּ
ֲַ ˙ַּ ‰ﬠ ּ
י‰ם
י‰ם ּו ַמ ַ‡ ¿מ ≈ר ∆
נו… ָר ָ‡ַ ‰ו ֲ‡ ֻי ָּמ¿ ‰ƒ ,‰ס ַּ˙ ּ¿מ ָכ¿ ‰ַ ‰ר ≈ ּבַ ‰ﬠל ַ¿ ‰ל ׁ ָ˘נו… ≈˙ ∆
‡˘י ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים.
ָ¿ ‡ַ ‰ר ƒס ּ ƒיים ׁ ∆˘ל ָר ׁ ≈
בו ַ ּב ¿ּ˙ ƒח ָ ּל‰
בו ַר˙ ¿מ ≈ר ָﬠיו ַּ ‰כו… ¿פ ƒריםּ¿ ,כ ָלל ל…‡ ָח ׁ ¿˘ ּ
∆¿ ‰ר ∆ˆלַ ,ו ֲח ּ
‡ו ַ‚נ¿ „ָּ ‰
ַﬠל ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ¿
‰ו „ƒים" ¿ ּב ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡לּƒ ,כי ‡ƒם ¿ ּב ּ
"מ „ƒינַ ˙ ַּ ¿ ‰י ּ
ׁ ∆˘ ¿ ּב ַ‡ ¿פ ƒר ָ
לו
יו ¿כ ּ
י˜ƒ ‰ָ .‰ע ָ ּ˜ר ׁ ∆˘ ∆ ‰¿ ˙ּƒיָ ‰ל ∆‰ם ּ ƒפ ַּס˙ ֲ‡ ָ„ ָמּ ָ ‰ב ּּ ‰
¿
‰ו „ƒי
¿ל‰ו… ˆƒי‡ ∆‡˙ ַמ ֲח ׁ ַ˘ ¿ב ָּ˙ם ∆‡ל ַּ ‰פ ַ…ﬠלַ ,ל ֲ‰פ…ך ∆‡˙ ָָ ‰ﬠם ַּ ¿ ‰י ּ
¿ל ַﬠם ¿ל ֻ‡ ּƒמי ַּ ∆ ‰נ ¡‡ ָב˜ ¿ונ¿ ƒל ָחם ¿ל ַמ ַﬠן ¿מ „ƒינָ ˙ו… ַָ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒי˙ƒ ,י ¿∆ ‰י‰
‰ו‡.
¿מ˜ו… ָמ ּּ ַ ‰ב ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ
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ינו
חו ּƒכי ַר ¿עיו… ן ∆ז ‰נו… ָﬠ„ ¿ל ƒכ ּ ׁ ָ˘לו… ן≈ ,מ ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ≈ƒ ‰ב ּ
ַר˜ ַ‡ ֲח ≈רי ׁ ∆˘נּ ו… ¿כ ּ
‰ו „ƒים˘ƒ ׁ ,נּ ּו ∆‡˙
יחו ¿ל ָƒ ‰בי‡ ¿ל ׁ ָ˘ם ∆‡˙ ֲ‰מו… נ≈ י ַּ ¿ ‰י ּ
ּƒכי ל…‡ ַי ¿ˆ ƒל ּ
יעו ַﬠל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡לַּ ,כ ָּמ˜ו… ם ַ¿ ‰מי ָ…ﬠ„ ƒל ¿מ „ƒינָ ָ˙ם.
ַ¿ ˙ָּ ‰כנ ƒי˙ ¿ו ּ ƒ ˆ¿ ‰ƒב ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ :ל ƒפי ַמַ ‰ָ ˘∆ ׁ ּ ‰ר ּ ƒבי ¿מ ַס ּ ≈פר ָלנ ּו≈ ‰ֲ ,רי ֻר ּבו… ׁ ∆˘ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
ָ‰י ּו ֲﬠ ַ„ ƒין ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙ַ ,מ„ּ ּו ַﬠ ≈‡יפו… ‡ ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ּ˙ ּו ָל ∆ל ∆כ˙
י‰ם?
ַ‡ ֲח ≈ר ∆
י‰ם
יעים ƒמ ָ ּי„ ¿ ּב˜ו… ל ≈ּ„ ˙‡∆ ,עו… ≈˙ ∆
יו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ַמ ׁ ¿˘ ƒמ ƒ
לו ָּ ‰
¿מ ַל ּ ≈מ„ּ :
יו ƒמ ¿˙ ּ ַפ ˙ּƒים
ַ˜ּ ¿ ‰לו… ¿˜לו… ˙ּ ¿ ,ב ַו ַּ„‡י ּו ¿ב ַו„ַּ ‡י ׁ ∆˘ ַר ּ ƒבים ¿מ‡…„ ל…‡ ָּ ‰
וו ∆‡˙
ירו ∆‡˙ ַּכ ָ ּונו… ≈˙ ∆
י‰ם ָ≈ ‡ֲ ‰פלו… ˙‰≈ ,ם ¿ ‰ƒס ּ
ָל ∆‰םּ ָ ‡∆ .ל‡ ׁ ∆˘ ≈‰ם ¿ ‰ƒס ּ ˙ּƒ
בו ָﬠ‰
ַמ ַﬠ ¿ל ≈ל ∆
י‰ם ¿ ּב ַמ ¿ס ∆ו˘∆ ׁ ‰ל ¿˜ ֻ„ ּ ׁ ָ˘¿ ‰ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַ¿ּ ‰ט ּ
‰ו „ƒי.
ָﬠמו… ˜ ¿ ּב ƒל ּבו… ׁ ∆˘ל ָּכל ¿י ּ
13

רו ¿ ּב ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל,
זו… ¿ ּב ּ „ƒי ּו˜ ַƒּ ‰ס ָ ּבּ ¿ ˘∆ ׁ ּ ‰בסו… פו… ׁ ∆˘ל „ָּ ָבר ≈‰ם ָ ּב ֲח ּ
‰ו „ƒי"ֻ .ﬠ ¿ב„ָּ  ‰זו… ƒס ¿ ּי ָﬠַ ‰ב ֲﬠ ָ„ם ַר ּבו… ˙ ¿ל ַˆּ ƒ ‰י˙ ∆‡˙
¿ּכ ∆‡ ∆רָ ıל ָ
"ﬠם ַּ ¿ ‰י ּ
יו
זו ≈ר ∆
‰ו „ƒים ≈‡ ּל ּוƒ ˙ָּ ˘∆ ׁ ,מי„ ָּ ‰
י‰ם¿ .י ּ
‰ו „ƒים ¿ ּב ַ‡ ¿רˆו… ˙ ּ ¿פ ּ
ƒר ¿‚ ׁ˘ו… ˙ ַּ ¿ ‰י ּ
לו
¿מ ≈ל ≈‡י ƒכ ּס ּו ƒפים ¿ו ַ‚ ¿ע‚ּ ּו ƒעים ָל ָ‡ ∆ר„˜ּ ¿ ‰ַ ıו… ׁ ָ˘¿ ‰ו ƒח ּכ ּו ַל ּיו… ם ׁ ∆˘ ּי ּו ¿כ ּ
ינו ַמƒּ ‰מ ¿ס ַּ˙ ≈ּ˙ר ≈מ ֲ‡חו… ≈רי ַַּ ‰מ ¿ס ∆ו˘∆ ׁ ‰ל
ַל ֲחזו… ר ≈‡ ∆ל ָ
י ,‰ל…‡ ≈ƒ ‰ב ּ
סו ¿ ּב ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙ם.
ƒמ ¿ˆ ַו˙ ƒ
"י ּ ׁ˘ ּוב ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל"¿ ,ו ַר ּ ƒבים נ¿ ּ ˙¿ ƒפ ּ
"ˆ ּיו… נ ƒים" ַﬠל ׁ ≈˘ם ּ ˆƒיו… ן,
‡ו ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמם ƒ
זו… ַ ּ‚ם ַƒּ ‰ס ָ ּב‰≈ ˘∆ ׁ ‰ם ָ˜ ¿ר ּ
"מ ≈‚ן ָּ„ ƒו„"
"ע ¿ב ƒרי˙" ¿ו ∆‡˙ ≈ס ∆מל ַָּ ‰
רו ƒל˘ׂ¿ ָפ ָ˙ם ∆‡˙ ¿ל ׁ˘ו… ן ָƒ ‰
ּו ָב ֲח ּ
‰ו „ƒיםּ ‰ַ ,כ…ל ¿ ּב ַמ ָּט ָר¿ ‰ל ׁ ַ˘ … ּו˙
¿ל ָ ‚¿ „ƒלם ¿ועו… „ ַּכ ָּמַ ‰ס ¿מ ָמנ ƒים ׁ ∆˘ל ¿י ּ
„ו˙.
ָל ַר ¿עיו… ן ַַּ ‰כ ¿פ ָרנ ƒי ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ַמ ¿ס ∆ו˘∆ ׁ ‰ל ַי ֲּ ‰

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‡≈ :
י‰ם ָּכל ָּכ ¿ך ַ¿ ‰ר ≈ ּב‰
יך ≈‰ם ƒ ˆ¿ ‰ƒליח ּו ƒל ¿מ ׁ˘ו… ¿ך ֲ‡ ≈ל ∆
¿יּ ‰ו „ƒים?
י‡ו ָל‡ו… ר ƒע ּ˙ו… נ ƒים,
¿מ ַל ּ≈מ„ּ¿ :כ ƒפי ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר ƒס ּ ַפ ¿ר ˙ּƒי ָל ∆כם‰≈ ,ם ‰ו… ּ ˆƒ
נו˙ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰םƒ .מ ¿ ּל ַב„ ז…‡˙
ׁ ָ˘ם ¿ ‰ƒר ּב ּו ƒל ¿כ ּ˙ו… ב ‡ו… „ו… ˙ ַר ¿עיו… ן ַּ ˆּ ƒ ‰יו… ּ
י˘ע
ע‡ ׁ ∆
עב ∆ר ƒ
"ּ ¿ ‰
ימו ¿ ּב ָכל ַר ֲח ≈בי ≈‡ירו… ּ ָפּ ָ ‰ב ≈ּ˙י ≈ס ∆פר ¿ ּב ׁ ≈˘ם ∆
≈‰ם ≈ּ ˜ƒ ‰
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יו ָב ∆‰ם
ׁ˘ ּו ∆לעס" ּ ָ -ב ≈ּ˙י ≈ס ∆פר ƒע ¿ב ƒר ּ ƒייםַּ ˘∆ ׁ ,כ ּמ ּו ָבן ַ ּב ¿ּ˙ ƒח ָ ּלּ ‰ָ ‰
עו ַמ‰ƒ ‰י‡ ַמ ּ¿ט ָר ָ˙ם
ַ ּ‚ם ƒל ּמ ּו ≈„י ˜ ∆…„ ׁ˘ּ¿ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ַ‰‰ו… ƒרים ל…‡ ≈י ¿„ ּ
"מ ¿ˆ ַו˙ ƒי ּ ׁ˘ ּוב ∆‡ ∆רı
כו ∆‡˙ ַ¿ ˙ַּ ‰ל ƒמ ƒי„ים ¿ל ƒ
ָƒ ‡ֲ ‰מ ˙ּƒי˙¿ ,ו ׁ ָ˘ם ƒח ¿ ּנ ּ
יפו˙ ַﬠל ּ ¿פנ≈ י
נו ָל ֲּ ‰ﬠ ּ „ƒ
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל" ַּכ ּƒמ ¿ˆ ָוֲ ‰ַ ‰ח ׁ˘ ּו ָבּ ¿ ‰ביו… ≈˙ר ¿ונָ ¿˙ ּ
„ו ∆‡˙ ַ¿ ‰י ָל „ƒים ֲﬠבו… ַ„˙ ָָ „ָ ‡ֲ ‰מ,‰
ƒמ ¿ˆו…˙ ֲ‡ ≈חרו… ˙ּ¿ .כמו… ≈כן ƒל ּ¿מ ּ
י˙ו ‡ו… ָ˙ם ַל ֲﬠזו… ב ׁ ¿˘ ƒמ ַיר˙ ּ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙ַ ,ﬠ„ ¿ּכ ≈„י
¿ו ַ‡ט ַ‡ט ≈ƒ ‰ס ּ
י‰ם
נו ƒמ ַּ˙ ¿ל ƒמ ≈י„ ∆
‡ו ַּכ ָּמ¿ ‰ו ַכ ָּמ¿ ‰י ׁ ˘ƒיבו… ˙ ׁ ∆˘ ˙¿ ‰ƒרו… ¿˜ ּ
ָכ ¿ך ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿מ ¿ˆ ּ
סו ¿ ּב ∆ר ׁ ∆˘˙ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים.
¿ונ¿ ּ ˙¿ ƒפ ּ
יבו
¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך זו… ּ ƒפ ּ˙ ּו ¿ˆ ƒע ƒירים ַר ּ ƒבים ַל ֲﬠלו… ˙ ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל‰ ,ו… ׁ ּ ˘ƒ
‡ו… ָ˙ם ַ ּב ּ ƒ
כו
„ו ƒעים ¿ל ׁ ¿ ˘ƒמ ָˆּ ,‰ו ¿ב ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך ַּ ¿ ‰ז ָמן ָ¿ ‰פ ּ
"˜ ּב ּו ˆƒים" ַ¿ ‰י ּ
מו ƒרים‡ ,ו… ¿כ ≈לי נ¿ ≈בלו… ˙ ּו ¿ט ≈רפו… ˙¿ ,מ ַח ¿ ּל ≈לי ׁ ַ˘ ָ ּב˙
¿לפו… ¿ר ≈˜י ע…ל ¿ ּ‚ ּ
¿ ּב ַפ ¿ר ∆¿ ‰ס ָי‡ ,‰ו… ¿כ ≈לי ָח ≈מּ ַ ıב ּ ∆פ ַסח ¿ו˘ׂ ו… נ¿ ≈‡י ָ„˙ ֻמ ¿ב ָ˜ƒ ‰ים רח"ל.
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ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ :ו ָכל ָ‰עו… ָלם ¿ ‰ƒס ּƒכים ׁ ∆˘ ≈‰ם ƒי ׁ ¿˘ ¿לט ּו ַﬠל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
¿ו ‰ƒי‡ ∆ ‰¿ ˙ƒיּ ָ ˘∆ ׁ ‰ל ∆‰ם ּ ƒב ¿ל ָב„?
יטים ¿ ּב ∆‡ ∆רı
יו ַּ ¿ ‰ב ƒר ƒ
˜ו ָפּ ‰ָ ‰
ַ¿ ‰מ ַל ּ ≈מ„ :ל…‡ ָול…‡ּ ¿ ,ב‡ו… ָ˙ ּּ ˙ּ¿ ‰
לו ָל ַ˜ ַח˙ ≈מ ∆‰ם ∆‡˙ ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן ָ ּב ָ‡ ∆ר.ı
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ,ו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ל…‡ ָי ¿כ ּ
לו ¿ל ָ˜ƒ ‰ים
יו ¿כ ּ
‰ו „ƒים ¿ּכ ≈„י ׁ ∆˘ ∆ ּב ָﬠ ˙ƒי„ ּ
לו יו… ≈˙ר ¿ויו… ≈˙ר ¿י ּ
≈‰ם ַר˜ ∆¡ ‰ﬠ ּ
¿מ „ƒינָ ּ ¿ ‰ב ∆‡ ∆ר.˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ı
¿ו ָ‡ז ּ ָפ ¿ר ָˆ‚ּ ַ ˘∆ ׁ ,‰‡…ָ ˘ׁ ּ ‰ַ ‰ם ָ ּב ָּ ‰ָ ‰יַ ‰ל ּ ˆּ ƒיו… נ ƒים ≈ח ∆ל˜ּƒ ,כי ≈‰ם ≈‡ ּל ּו
‡ˆי ימ"˘,
‰ו „ƒי נ∆ ∆‚„ ַ…≈ ˆּ ‰רר ַּ ַ ‰נ ƒ
יזו ƒמ ¿ל ָח ָמּ ¿ ‰ב ׁ ≈˘ם ָָ ‰ﬠם ַּ ¿ ‰י ּ
ׁ ∆˘ ¿ ‰ƒכ ƒר ּ
ירו ∆‡˙ ֲח ָמ˙ו… ַﬠ„ ¿ל ַƒ ˘¿ ׁ ‰חי˙ּ ,ו ¿ב ׁ ָ˘ ¿מעו… ז…‡˙ ≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒט ַח
ּו ¿ב ָכ ¿ך ¿ ‰ƒב ƒע ּ
‰ו „ƒי
ַﬠל ָƒ ‰ר ¿ˆ ָפ ,‰נָ ׁ ַ˘ ¿ך ∆‡˙ ַƒ ˘ָ ׁ ּ ‰ט ַ
יח ¿ונּ ַ ˘¿ ׁ ƒבע ׁ ∆˘ ¿ ּי ַח ּ≈סל ∆‡˙ ָָ ‰ﬠם ַּ ¿ ‰י ּ
רח"ל.
נו˙
בור ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ‰‡…ָ ˘ׁ ּ ‰ַ ,ל…‡ ָ¿ ‰י ָ˙‡ָ ‰סו… ןּƒ ,כי ‡ƒם ¿ ‰ƒז„ַּ ּ¿מ ּ
ַ ּב ֲﬠ ּ
עו
≈מ ≈‡ין ָּכמו… ָ¿ ‰ל ַ˜ ּ≈„ם ∆‡˙ ָּ˙ ¿כנָ ƒ
י˙ם ַל ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ‰≈ .‰ם ָי ¿„ ּ
יליו… ן
חו ׁ ƒ ‰˘ָ ׁ ּ ˘ƒמ ¿
ּƒכי ¿ל ַ‡ ַחר ַƒּ ‰מ ¿ל ָח ָמ‰ַ ‰נּ ו… ָר ָ‡ּ ָ ,‰ב ּ ‰נ¿ ƒט ¿ ּב ּ
לו ƒל ¿„רו… ׁ˘ ¿ ּב ∆י ∆˙ר ַ˜ ּל ּו˙ ¿ -מ „ƒינָ ַ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ‡ƒי˙¿ ,ו ָל ≈כן
יו ¿כ ּ
‰ו „ƒיםּ ,
¿י ּ
יעו
ימו ַﬠ ƒין ƒמן ַƒּ ‰מ ¿˙ ַר ≈ח ׁ˘ ¿ ּב ≈‡ירו… ּ ָפּ ‰ַ ‰בו… ∆ﬠ ∆ר˙¿ ,ו ַ‡ף ¿ ‰ƒפ ƒר ּ
∆¿ ‰ע ƒל ּ
יכ ≈‡ל „…ב
ƒל ¿פ ֻﬠ ּלו… ˙ ַָ ˆּ ָ ‰ַ ‰לּ¿ ,‰כמו… ׁ ∆˘ ּ¿מ ָ˙ ≈‡ר ַב ֲ‡ ֻר ָּכ‡‚ּ ָ ‰ַ ‰ו… ן ַר ּ ƒבי ƒמ ָ
"מן ַ≈ּ ‰מ ַˆר".
ייס ַמ‡נ¿ ∆„ל זˆו˜"ל ¿ ּב ƒס ¿פרו… ƒ
ַו ¿

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‰˘∆ ׁ ˜ָ :ל ַƒ ‡ֲ ‰מין ¿ל ƒס ּפ ּור ָּכ ∆ז¿ ,‰יּ ‰ו „ƒים ≈‡ינָ ם ָח ׁ ˘ƒים
י‰ם ¿ ּבנ≈ י ַﬠ ָּמם ַּ ƒ ‰נ ׁ ¿˘ ָח ƒטים ¿ונ∆ ¡ָ ‰ר ‚ƒים ַ ּב ∆ח ∆רב?
¿ל ∆ﬠ ¿ז ַר˙ ֲ‡ ≈ח ∆
ינו ƒז ¿כרו… נָ ם
נו ֲח ָכ ≈מ ּ
„ו ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„≈ ‡ָ :כן ל…‡ ≈י ָ‡ ≈מן¿ ‡ַ ,ך ¿ּכ ָבר ƒל ּ¿מ ּ
ƒל ¿ב ָר ָכּ ƒ ˘∆ ׁ ,‰י˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ּכ ׁ ∆˘ ≈‰ם יו… ¿ר „ƒין ,יו… ¿ר „ƒין ַﬠ„ ָﬠ ָפר∆ ,ו ¡‰יו… ˙ ¿ו ≈‰ם
16

יו ָט‡ ַּ˙ ¿ח ּ˙ו… נָ ‰
יעו ַﬠ„ ƒל ¿„ ּ
בו ∆‡˙ ׁ ¿˘ ƒמ ַיר˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַƒּ ‰מ ¿ˆו…˙ּ ‚ּ ƒ ‰ƒ ,
ָﬠ ¿ז ּ
י‰ם ַּ ƒ ‰נ ¿ר ָˆ ƒחים.
מו˙ ≈מ ֲ‡ ≈ח ∆
זו… ˘∆ ׁ ,ל ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ¿ ּל ּ

17
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¿ול…‡ זו… ּ ƒב ¿ל ָב„ּ ƒ ,ב ¿˙ ƒח ַ ּל˙ ַƒּ ‰מ ¿ל ָח ָמּ ƒ ‰ב ׁ ¿˘נַ ˙ ˙˘"‡‰ ,ו… ָר…≈ ˆּ ‰ַ ‰רר
בול ¿ס ָפ ַר„
‰ו „ƒי ≈‡ירו… ּ ָפƒ ,‰ל ¿‚ ּ
ָָ ‰ר ׁ ָ˘ע ƒי ַּמח ׁ ¿˘מו… ƒל ׁ ¿˘לו… ַח ∆‡˙ ָּכל ¿י ּ
¿
לו ¿ל ָּ ‰ƒמ ≈לט ƒמ ּ ׁ ָ˘ם ּ∆„ ∆רך ַּ ָ ‰ים ַל ֲ‡ ∆מ ƒר ָ
י˜ּ ƒ ,‰ב ¿˙נַ ‡י
ַﬠל ¿מנָ ˙ ׁ ∆˘ ּי ּו ¿כ ּ
כו ׁ˘ ƒי ּ ׁ ָ˘ ≈‡ר
בור ָּכל ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָח¿ ‰ו ≈כן ׁ ∆˘ ָ¿ ‰ר ּ
עוט ַ ּב ֲﬠ ּ
כום ּ ָפ ּ
מו ¿ס ּ
ׁ ∆˘ ¿ ּי ׁ ַ˘ ¿ ּל ּ
רו ׁ ¿˘ ≈ּ˙י ¿ב ≈ררו… ˙ַ ‡ַ ‰ָ :ח˙ ¿ל ַמ ֲחנ≈ ‡ ‰ו… ׁ ¿˘ ƒווי‰ַ ıנּ ו… ָר‡,
בולו…  .נו… ¿˙ ּ
ּ ƒב ¿‚ ּ
לו˙ ¿ל ∆‡ ∆ר¿ ıרחו… ָ˜.‰
¿ו ַ˘¿ ׁ ּ ‰נּ ָ ƒיּ ‚ּ ָ ‰
יטַ ‰ﬠל ַּכ ¿ס ּ ≈פי
ַ‡ ¿ך ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒיםּ ָ ˘∆ ׁ ,ל ∆‰ם ּ ƒב ¿ל ַב„ ָ¿ ‰י ָ˙ƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰ל ָ
ירו ¿˙ ׁ˘ ּו ָב‰
פו ¿ ּב ַ‡ ¿רˆו… ˙ ַּ ¿ ‰ב ƒרי˙ ¿ל ַמ ָּט ָר ‰זו… ¡ ‰∆ ,ﬠ ƒב ּ
ַּ ∆ ˘∆ ׁ ‰˜ָ „ָ ˆּ ¿ ‰נ ∆‡ ¿ס ּ
‡ˆיםּƒ ,כי ָב‡ ַ ּב ∆ח ׁ ¿˘ ּבו… ן ַר˜ ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ול…‡ ¿ל ׁ˘ ּום ∆‡ ∆רı
ַל ַ ּנ ƒ
ירו
ַ‡ ∆ח ∆ר˙! ¿ו ‡ƒם ַָ ‰ר ¿עיו… ן ל…‡ ƒי ¿מ ָˆ‡ ≈חן ¿ ּב ≈ﬠינ≈ י ַּ ַ ‰נ ƒ
‡ˆיםּ ַ ˘∆ ׁ ,י ׁ ¿˘ ּ ‡ƒ
לו
יו ¿כ ּ
‰ו „ƒים ¿ ּב ≈‡ירו… ּ ָפּ ‰ַ ‰בו… ∆ﬠ ∆ר˙ּ ,ו ¿ל ַ‡ ַחר ַƒּ ‰מ ¿ל ָח ָמּ ‰
∆‡˙ ַּ ¿ ‰י ּ
ַל ֲﬠלו… ˙ ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„‡ :ו… יƒ ,מ ¿ס ≈ּכנ ƒים ַּ ¿ ‰יּ ‰ו „ƒים‰ֲ ,לו… ‡ ֻכ ָ ּלם ‡ו… ֻר ָ ּבם ָי ¿כל ּו
ילּ¿ ,‰כמו… ׁ ∆˘ ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙ ָ˜ ָרַ ‰ב ּ ׁ˘ ָ…‡ּ ˆּ ƒ ‰ַ ,‰יו… נ ƒים ל…‡
ָלמ ּו˙ ָח ƒל ָ
ָח ׁ ¿˘ב ּו ַﬠל ∆ז?‰
בוƒ ,ס ¿ס ָמ ָ˙ם ¿ו ַ˜ּ ָ ‰ו ַַּ ‰מנ¿ ∆ח‰
בו ַ ּ‚ם ָח ׁ ¿˘ ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„ּ ˆּ ƒ ‰ַ :יו… נ ƒים ָח ׁ ¿˘ ּ
נו ָ∆ ‡ָ ‰ר"ֈı
ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ָָ ‰יַ :‰
"ר˜ ¿ ּב ָ„ם ∆ ‰¿ ˙ּƒיָ ‰ל ּ
‚ו ƒר ¿בבו… ˙
¿ו ָ‡ ≈כןּ ַ ,ב ּƒמ ¿ל ָח ָמּ ƒ ˘∆ ׁ ‰נ ¿מ ׁ ¿˘ ָכַּ ‰כ ָּמ˘ָ ׁ ‰נ ƒים נ∆ ∆¿ ‰ר ּ
רו ַר˜ ∆‡ ָח„ ≈מ ƒעיר ּו ׁ ¿˘נַ ƒים ƒמ ּƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָח.‰
‰ו „ƒים¿ ,ונו… ¿˙ ּ
¿י ּ
ַּ˙ ֲ‡ ָו ָ˙ם ׁ ∆˘ל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ¿ל ַ˘ƒׂ ּ ‰י‚ ∆‡ ∆רƒ ıמ ּ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם¿ ‰ָ ,י ָ˙ ‰כ…‰
‰ו „ƒים ַﬠל ¿מנָ ˙ ¿ל ַ˜ ּ≈„ם
חו ּ ַפ ַﬠם ¿י ּ
ׁ ¿˘ ≈פ ָלַ ,‰ﬠ„ ׁ ∆˘ ≈‰ם ַﬠ ¿ˆ ָמם ָר ¿ˆ ּ
∆‡˙ ַמ ּ¿ט ָר ָ˙ם.
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יﬠ‰
ָָ ‰יּ ∆ ‰זּ ¿ ‰ב ƒע ּˆ ּו ָמ ּ˘∆ ׁ ‰ל ַƒּ ‰מ ¿ל ָח ָמ¿ ,‰לחו… ≈פי ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ָ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יו ≈‡ ּל ּו ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים
‰ו „ƒים ּ ¿פ ≈ל ≈
יטי ַּ ‰ָ .‰‡…ָ ˘ׁ ּ ‰
√‡נּ ָ ƒי„‚¿ ‰ו… ָל¿ ‰מ ≈ל ָ‡ƒ ‰ב ¿י ּ
בו ָר‰
רו ∆‡˙ ָּכל ƒי ּס ּו ≈רי ַƒּ ‰מ ¿ל ָח ָמƒ ,‰מ ׁ ¿˘ ּ ַפ ¿ח ָּ˙ם נו… ¿˙ ָרּ ˜¿ ‰
ׁ ∆˘ ָﬠ ¿ב ּ
י‰ם
יעו ּבו… ¿„ „ƒים ¿ו ּ ˜ƒו ּו ƒל ¿בנו… ˙ ∆‡˙ ַח ≈ ּי ∆
¿ ּב ַ‡ ¿„ ַמ˙ ≈‡ירו… ּ ָפ¿ ,‰ו ≈‰ם ּ ‚ּ ƒ ‰ƒ
≈מ ָח ָ„ ׁ˘ ¿ ּב ∆‡ ∆ר.˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ı
יס˙
ילו ∆‡˙ ¿ּכנַ ƒ
ַּ ¿ ‰ב ƒר ƒ
טו ָ‡ז ¿ ּב ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡לּ ƒ ‚¿ ‰ƒ ,ב ּ
יטים ׁ ∆˘ ּ ׁ ָ˘ ¿ל ּ
עו ׁ ∆˘ ַּמ ּ¿ט ַר˙ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ָל ַ˜ ַח˙ ƒמ ָ ּי ָ„ם ∆‡˙
‰ו „ƒים ָל ָ‡ ∆רּƒ - ıכי ָי ¿„ ּ
ַּ ¿ ‰י ּ
ירו ∆‡˙ ָ‰עו… ƒלים ¿ל ַמ ֲחנו… ˙ ¿ז ַמ ּ ƒנ ּ ƒיים ָ ּב ‡ƒי
ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן¿ ,ו ָל ≈כן ∆¡ ‰ﬠ ƒב ּ
יסין.
ַ˜ ¿פ ƒר ƒ
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יו
בו ∆‡˙ ַּ¿ ‰כנָ ƒ
‚ו˙ זו… ׁ ∆˘ל ַּ ¿ ‰ב ƒר ƒ
יסָ ‰ל ָ‡ ∆רּ ‰ָ ,ı
יטים ׁ ∆˘ ƒע ¿ּכ ּ
˙¿ ‰ƒנַ ֲּ ‰
יﬠ ∆‡˙ ַ‡ ַח˙
יטו ¿ל ַ¿ ‰ט ּ ƒב ַ
ƒל ¿ˆנ ƒינ ƒים ¿ ּב ≈ﬠינ≈ י ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒיםַ ,ﬠל ≈ּכן ∆¡ ‰ח ƒל ּ
רו ∆‡˙ „ַּ ַﬠ˙ ַ‰ָ ˜ּ ָ ‰ל ָ‰עו… ָל ƒמי˙
ָ‡√ ‰נּ ƒיו… ˙ ַﬠל ָּכל נו… ¿ס ∆ﬠ ָ
יּ ,‰ו ¿ב ָכ ¿ך ¿יעו… ¿ר ּ
‰ו „ƒים ֻ‡ ¿מ ָל ƒלים
נ∆ ∆‚„ ¿מ „ƒינּ ƒי ּו˙ ַּ ¿ ‰ב ƒר ƒ
רו ¿ו ָﬠ˘ׂ ּו‰ֲ ,מו… נ≈ י ¿י ּ
יטים¿ ‡ָ .מ ּ
‡ˆיםָ ּ ,פ ¿‚ ָﬠ‰
יחו ¿ל ָּ ‰ƒמ ≈לט ≈מ ָ‰רו… ¿ˆ ƒחים ַּ ַ ‰נ ƒ
ׁ ∆˘ ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ל…‡ ∆„ ∆ר ¿ך ƒ ˆ¿ ‰ƒל ּ
עו
ָב ∆‰ם ָ¿ ‡ַ ‰ָ ˘ׁ ‡≈ ‰כ ¿ז ƒרי˙ ׁ ∆˘ל ֲ‡ ≈ח ∆
‰ו „ƒים"¿ ,ו ≈‰ם ָט ¿ב ּ
י‰ם ַּ ¿ "‰י ּ
ˆולו… ˙ ָים.
ּ ƒב ¿מ ּ

יﬠ ≈מ ≈‡ירו… ּ ָפ¿ ‰ל ∆‡ ∆רı
ַּ˙ ¿ל ƒמי„ :ל…‡ ָ‰י ּו ¿יּ ‰ו „ƒים ׁ ∆˘ ƒ ˆ¿ ‰ƒליח ּו ¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב ׁ ָ˘לו… ם?
יו¿ ‡ַ ,ך ַ¿ ‰ר ≈ ּב≈ ‰מ ≈‡ ּל ּו ׁ ∆˘ ּל…‡ ּ ָפ ¿‚ ָﬠ‰
יוַ ,ו„ַּ ‡י ׁ ∆˘ ָּ ‰
ַ¿ ‰מ ַל ּ ≈מ„ּ ‰ָ :
‚ו
ָב ∆‰ם ַמ ַּכ˙ ַ∆ ‰ח ∆רבָ ּ ,פ ¿‚ ָﬠָ ‰ב ∆‰ם ַמ ַּכ˙ ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰מ„! ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ָּ„ ֲ‡ ּ
¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒב ָירם ַﬠל „ָּ ָ˙ם.
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‡ו ַכל
עו ¿ ּב‡ו… ָ˙ם ¿ז ַמ ּ ƒנים¿ ,ול…‡ ּ
ƒס ּפ ּו ƒרים ¿מ ַז ¿ע ¿ז ƒעים ַר ּ ƒבים ≈‡ ¿ר ּ
נו ַˆָ ˜ּ ָ ‰ר ¿ל ָפ ≈רט ∆‡˙ ֻּכ ָ ּלם¿ ‡ַ ,ך ֲ‡ ַס ּ ≈פר ƒס ּפ ּור ∆‡ ָח„ ‡ו… ׁ ¿˘נַ ƒים.
ּ ƒב ¿ז ַמ ≈ ּנ ּ
יטים
בו ַˆ˙ ¿י ָל „ƒים¿ ּ ,פ ≈ל ƒ
ַַּ ‰מ ֲﬠ˘ׂ∆ ַ ‡ֲ ˘∆ ׁ ‰ס ּ ≈פר ָל ∆כם ָּכ ≈ﬠ˙ ≈‡ ַרע ּ ƒב ¿˜ ּ
יעו
יחו ¿ל ָּ ‰ƒמ ≈לט ƒמ ≈ ּ‚י‡ ַ≈ ‰ֲ ‰ר ָ‚¿ ,‰ו ּ ‚ּ ƒ ‰ƒ
≈מ ≈‡ירו… ּ ָפּ ‰ַ ‰בו… ∆ﬠ ∆ר˙ƒ ˆ¿ ‰ƒ ˘∆ ׁ ,ל ּ
)כ ּיו… ם ַ ‡ƒיר‡ן(,
ַ‡ ַחר ַמ ַּסע ¿ּ˙ ָל‡ו… ˙ ָ‡רו… ¿ך ¿ל ƒעיר ∆ט ¡ַ ‰רן ׁ ∆˘ ¿ ּב ָפ ַרס ַּ
בו ָˆ ‰זו… ָמנ¿ ָ˙˜ָ ‰רו… ב ¿ל ∆‡ ∆לף
‡ו ָל ∆‰ם ַ
"י ¿ל ≈„י ∆ט ¡ַ ‰רן"ּ ˜¿ .
¿ו ָל ≈כן ָ˜ ¿ר ּ
י‰ם
יˆ ָ ּי‡‰˘∆ ׁ ,ו… ≈ר ∆
¿י˙ו… ƒמים ¿ט‰ו… ƒריםֲ ,ח ≈ר „ƒים ¿ל ַ‚ ¿מ ≈ריƒ ,מ ּפו… ƒלין ¿ו ַ‚ ּ ƒל ƒ
י‰ם.
חו ¿לנ∆ ∆‚„ ≈ﬠינ≈ ∆
נ¿ ƒר ¿ˆ ּ
חו
¿ּכ ׁ ∆˘נּ ו… ַ„ע ַל ּ ˆּ ƒיו… נ ƒים ַﬠל ּבו… ָ‡ם ׁ ∆˘ל ַ¿ ‰י ָל „ƒים ¿ל ∆ט ¡ַ ‰רן¿ ˘ָ ׁ ,ל ּ
פו ƒסים
ƒמ ָ ּי„ ∆‡˙ ַ‡נ¿ ׁ ≈˘ ∆
י„ו ∆‡˙ ַﬠ ¿ˆ ָמם ¿ּכ ַ‡ ּפו… ¿טרו… ּ
י‰ם ¿ל ׁ ָ˘ם¿ ,ו ∆¡ ‰ﬠ ƒמ ּ
ַל ¿י ָל „ƒים.
חו
עו… „ ּ ƒב ¿‰יו… ָ˙ם ַ ּב ַּמ ֲחנ∆ ּ ¿ ˘∆ ׁ ‰ב ∆ט ¡ַ ‰רן≈ ‰≈ ,ח ּל ּו ַַּ ‰מ ¿„ ƒר ƒ
יכים ׁ ∆˘ ּ ׁ ָ˘ ¿ל ּ
יחו ‡ו… ָ˙ם ¿ל ַח ≈ ּלל
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים¿ ,ל ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ≈ ּלל ַ ּב ¿י ָל „ƒים ַ¿ ‰י˙ו… ƒמים¿ ‰ƒ ,כ ƒר ּ
ירו ∆‡˙
זו ∆‡˙ ּ ≈פ‡ו… ≈˙ ∆
י‰םƒ ‰≈ ,ס ּ
ׁ ַ˘ ָ ּב˙∆ ,ל ¡‡כו… ל נ¿ ≈בלו… ˙ ּו ¿ט ≈רפו… ˙¿ ‚ּ ָ ,ז ּ
עו ַ ּ‚ם ז…‡˙
י˘ ַ‡ ַחר ‰ו… ≈ר ∆
ˆו לו… ַמר ַ˜ ּׁ „ƒ
ּƒכ ּפו… ≈˙ ∆
י‰םָ ,מנ¿ ּ
י‰םּ ,ו ¿כ ׁ ∆˘ ָר ּ
ַ ּב ֲﬠ ָ„ם.
˜ו ַﬠל
¿י ָל „ƒים ַר ּ ƒביםּ ,ו ƒב ¿פ ָרט ַ¿ ‰מ ֻב ָ ּ‚ ƒרים ׁ ∆˘ ≈ ּבינ≈ ∆
י‰ם ,נ∆ ∆‡ ¿ב ּ
ירו˙ נ∆ ∆פ ׁ˘ ƒע ָ ּל ‡ƒי˙¿ ,ונּ ƒס ּו ¿ ּב ָכל ּכ ָ…חם ¿ל ‡≈ ˘ָ ׁ ּ ‰ƒר
„ו ָ˙ם ּ ƒב ¿מ ƒס ּ
ַי ֲּ ‰
עו ּƒכ ¿מ ַﬠט ƒמ ∆ ּל ¡‡כ…ל ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך
יו ¿י ָל „ƒים ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿מנ¿ ּ
נ∆ ¡‡ ָמנ ƒים ַל ּ˙ו… ָרּ ‰ָ .‰
י‰ם ‡ ∆…כל ל…‡ ָּכ ׁ ≈˘ר‰≈ .ם ּ ˜ƒו ּו
¿ז ָמן ַרב ּו ƒב ¿ל ַב„ ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ל ַ¿ ‰כנ ƒיס ¿ל ƒפ ∆
לו ƒל ׁ ¿˘מו… ר
ׁ ∆˘ ¿ ּב ַָ ‚ּ ƒ ‰
יו ¿כ ּ
יחו ָל ∆‰ם ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ¿ו ּ
יﬠם ¿ל ∆‡ ∆רַ ,˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ıי ּ ƒנ ּ
י‡ו
ּ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙¿ ‡ַ ,ך ַמ ≈‰ר ¿מ‡…„ נ¿ ƒכ ¿ז ָב˜¿ ˙ּƒ ‰וָ ָ˙םּ ˆּ ƒ ‰ַ .יו… נ ƒים ≈ƒ ‰ב ּ
לו˙ ּו ַב ּ ƒפ ּ˙ ּו ƒים
יכו ָ ּב ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ¿ ּל ּ
‡ו… ָ˙ם ¿ל ּ ˜ƒב ּו ˆƒים ƒח ּלו… נּ ƒ ƒיים˘ָ ׁ ,ם ¿ ‰ƒמ ׁ ּ ˘ƒ
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„ו˙ ׁ ∆˘ל ַ¿ ‰י ָל „ƒים
ƒלנ¿ ט…˘ ∆‡˙ „ַּ ¿ר ָּכם‡ַ .ט ַ‡ט נ∆ ¿ח ַל ׁ˘ ּכ ַ…ח ַ˙¿ ‰ƒ ‰נַ ¿ ּ‚ ּ
לו ƒמ ָ ּ ˆּ ƒפ ¿רנ≈ י
רו¿ .י ƒח ƒי„ים ּ ƒב ¿ל ָב„ ,נּ ˆּ ¿ ƒ
ָ¿ ‡ֻ ‰מ ָל ƒלים ¿ורֻ ָ ּבם ¿ּכ ֻכ ָ ּלם נּ ¿ ˘¿ ׁ ƒב ּ
כו ¿ל‚ו… ƒים-
‰ו „ƒים נ∆ ¡‡ ָמנ ƒיםָּ .כל ַ‡ָ ˘¿ ׁ ּ ‰ר ָ¿ ‰פ ּ
רו ¿י ּ
ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰מ„¿ ,ונו… ¿˙ ּ
ƒי˘ׂ¿ ¿ר ≈‡ ƒל ּ ƒיים.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ּ :ו ָמ¿ ‡ָ ‰מר ּו ¿ ּ‚„ו… ≈לי ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַﬠל ָּכל ז…‡˙‡ƒ ‰ַ ,ם ≈‰ם
י˘ ּו?
∆¡ ‰ח ƒר ׁ
‡ו ָ‡ז ¿ ּב˙ ∆…˜ף נ∆ ∆‚„
¿מ ַל ּ ≈מ„ּ ¿ :ב ַו ַּ„‡י ׁ ∆˘ ּל…‡„‚ּ ¿ ,ו… ≈לי ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ָי ¿ˆ ּ
י‰ם ַ‡‚ּ ¿ ‰ו… נ ƒים ַƒ „ƒּ ˆּ ַ ‰
"‡ ¿מ ≈רי
י˜ים ַּב ַﬠל ָƒ ‰
ַמ ַﬠ ¿ל ≈לי ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒיםּ ≈ ,בינ≈ ∆
ייˆי˜
יס˜ ַ‡‚ּ ָ ‰ו… ן ַר ּƒבי יָ ˆ¿ ƒח˜ ¿ז ≈‡ב סו… לו… ≈ב ƒ
¡‡ ∆מ˙" ƒמ‚ּ ּורַ ‰ָ ,רב ƒמ ¿ ּב ƒר ¿
זˆ"ל ¿ועו… „.
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מח‡‚ ‰לוי ‰וזע˜˙ חמס!

‡בן מ˜יר ˙זע˜ וכל פנים ˜בˆו
פ‡רור ,על ‡‰כזריו˙ ‰נזממ˙ ונע
י„‚לו,
˘י˙ מי„י ‡ל˘‡ ‰ר ב˘ם ‡‰ומ‰
ומ„ברים ב˘מם כלפי חו ,ıובכח
ז‰ ‰לכו וכב˘ו ל‰ם ‡לפי יל„ים,
י˙ו
מים
‡ומ
˘רי„י חרב‡ ,ו„ים מוˆלים מ‡˘,
ללים
ועז
ובים ‡˘ר ‰ורי‰ם
מ˙ו ‡ו נ‰ר‚ו ו‡˘‰ירום ‚למו„ים
ב‡רˆו˙ סיביר ,ונמסרו ל‰ם בט‰רן
ל‰וליכם ל‡ר ıי˘ר‡ל.
ו
מכ‡ן מ˙חל˙ ˙˜ופ ‰ח„˘ ‰בחיי
‰י˙ומים ‡‰ומללים ‡‰ל‰ ,‰ו ‰על
ינוס
‡י˘
מפני
‰ו ‰ו˘בר על ˘בר נ˜ר‡ ,כ‡˘ר
‡‰רי
ופ
ו‚˘ו
‰
„וב ,נסו
מסכנ˙ ˘מ„ ‚ופני ופ‚עו במסע
‡‰פ
וטרו
פסים
˘מ„ רוחני ,כי נ˙כ ‰עלי‰ם חמ˙
‰
‡ל‰
בי„
חז˜‰
ובחמ‰
˘פוכ ,‰ל‰עביר ‡ו˙ם על כרחם
‡
על „˙ם ו‡מונ˙ם ,ועל ‡˘ר למ„ו
ו˙ם ‡בו˙ם בבי˙ם ,כי ‰יל„ים ‰
‡ל‰
כ
מעט
כלם
יל„י
ח
ר„ים
‰מ ,‰ונ˙
ב
‡ופן
מˆוין
‚„לו בבי˙ם על יסו„ ט‰ר˙ ˘„˜‰
‡˘ר
˜˘‰
ל
מˆו‡
כמו˙ם ,ומ‰ם ‰רב ‰ממ˘פחו˙
מיוח
סו˙
מ‡„
ב
‡רı
‚‡ל
יˆי‡
ופ
ולין ,בני ונכ„י
רבנים ו‡„מורי"ם ‚‡ונים וˆ„
י˜ים ‡נ˘י ˘ם ו‡נ˘י מעל˘‡ ,‰ר כל
רו
‡י‰ם
יכ
ירום
כי
‰ם
זרע
ברך
.'‰
ו‰ללו כ‡˘ר ‡ך נמסרו לי„ם
עו„ ב‰יו˙ם ב‡ר ıפרס˙ ,יכף ‰
˜ימו
ל‰ם
מ„ר
יכים
ומ
ורים
כ
‡ל˘‡ ‰ר
„ר˘ו מ‰ם במפ‚יע ,ו„ברו על לבם
כי יעזבו וי˘כחו ‡˙ כל ‰עבר ,וי
ר‚ילו
ע
ˆמם
ל
חיו˙
מ
ע˙‰
בלי
חיים
ח„˘ים
˙ור ‰ו„˙ ,ו‡חזו בכל ‡‰מˆעים ל
˘כח מ‰ם ‡˙ זכרון ‡בו˙י‰ם ו‡
מו˙
י‰ם,
ול
˘ר˘
מלב
‡
ו˙ם
מונ,‰
כל
)מ
˘ור˘
ב‰יל „‰בר כי ל‡ נ˙נו ל‰ם ב
˘ום ‡ופן ל‡מר ˜„י˘ על ‡בו˙י‰ם
ו‡מו
˙י‰ם
˘ז‰
ע
כ‰
כ˘יו
‡ו
מ˙ו
מלל
ב
‡ופן
ו‡כזרי( ,ו˙יכף ‰חלו ל‰ר‚ילם
במ‡כלו˙ ‡סורו˙ ובחילול ˘ב˙
לכל ˜„˘.
ויו‰כ"פ וכל מוע„י י˘ר‡ל וללעו‚
וכ
‡˘ר רבים מ‰יל„ים ˙‰יˆבו ל
נ‚„ם במסירו˙ נפ˘ בע„ „˙ם
„˜‰ו
˘ים
˘
ו‡מונ˙ם ,ובע„ זכרון ‡בו˙י‰ם
מסרו
נפ˘ם על ˜י„ו˘ ˘‰ם,
נלחמו ‰ללו ‡˙ם במלחמ ‰כ
‰
מל,‰
בכל
‡
ב„ ,‰מלחמ ‰ממ˘ במל‡ מובן
מˆעי ‡ונס וכפי˘‡ ,‰ר
˙סמר ˘ער˙ ‰ר‡˘ ל˘מוע ˘
‡ומל
לים,
כמ
יס˙וללו כך בבנים ˜טנים בנים
ע˘‰
‡‰ינ˜וויזיˆי‡ ˘ל ספר„ ממ˘.
וכל ז ‰ל‡ ‰ועיל ל‰עביר ‡˙ ‰י
ל„ים על „˙ם ,ול‡ י‡ומן כי יסופר מ
מ‰
‡˘ר עבר על ‰יל„ים ‰רכים ‡‰ל‰
מ„ריכים ‰ר˘עים ,ורוב יל„י ˜„˘
עמ„ו בנסיון על כל ז ,‰וב‡ו לפ‰
ב
פי‰ם
כי
פ‰
ב
‡רˆנו ˘למים ו˙מימים ,ו˙˜ו˙ם
‡רı
י˘
ר‡ל
‡ר„˜‰ ıו˘‰
כבר ˙‰י„‰ ‰רך פנוי ‰לפני‰ם ל
‡בו
˙י‰ם
נוחי
חיו˙ חיי ˙ור ‰ו„˙ ,כ‡˘ר ‚‰ו ל‰ם
נפ˘
‡˘ר
מ˙ו מו˙ י˘רים,
וע„ ר‚ע ‡‰חרון ממ˘ ‰יו ˘פ˙ו
נפ˘ם
˙י‰ם „ובבו˙ על ˙˜ו˙ם ומ˘‡˙
‡‰חרונ ,‰וˆוו לבני‰ם ‡חרי‰ם ל
˘מור
„רך
'‰
כ
‡˘ר
‰ורום וחנכום ע„ כ.‰
‡ולם ל„‡בוננו ול„‡בון נפ˘ כל
יר‡י ˜˙ '‰ו˙ם זו ˘ל ‰יל„ים ו
‰לב
‡בו˙י‰ם נ˘‡ר ‰מעל ,ומ ‰י˙פלı
לר‡ו˙ כי ר˘פי ‡˘ ˜„˘ ˘ל מס
ירו˙ נפ˘ ˘‰י ‰בוער בלב ט‰ור ˘ל
ומ˙
מעט
‰ולך
יל„י ˜„ו˘ים ‡ל ,‰ל‡ט ל‡ט ‰ולך
ונ
כב‰
בפ‰
‡ר
ˆנו ,כי ס„רו ‡ו˙ם במחנו˙ מ
עבר
חפ
˘ים
‰מל
‡ים
רעל
וכ
„ו˙
פיר ‰על כל
‚ י‰ם ,ובחוז˜ י„ ו˘‰פע‰
עˆומ ‰י˘פיעו על כל „רך חיי‰ם
ל‰י
ל„ים
˘ימ
‡סו
בחיי
˙ור‰
כ‰
ו„˙˘‡ ,ר ע„
‡וו ו˜יוו ‡לי‰ם ,ויבחרו „ו˜‡ ל
חיו˙ חיים ˘ל חופ˘ ו‰פ˜ר כ‡˘ר
במ
חנו˙
‰‰ם,
ו
סביב
ר
˘עים
י˙‰לכון
ל˘מור בכל ˙ו˜ף נ‚„ כל
˘‰פע˙„ ‰י˙ ˘ל‡ ˙ב‡ ‡לי‰ם
מן ‰חו ıעל י„י ‰י„‰ו˙ ‰חר„י˙.
ועל כן ‚ורלם ˘ל יל„ים עזובים
‡ל ‰מעˆיב ומרעי˘ ,כי ‰ם כבר
מפר
פרים
ב
מסי
רו˙
נ
פ˘ם
‡‰ח
רונ‰
בין חיים ומו˙ רוחני ח"ו ,ועיני
כל ‰י˘וב ‰חר„י רו‡ו˙ ב‡ב„ן
‡לף
יל„י
˜„ו
˘ים,
ו‡ין
ל‡ל
י„ם
ל‰ו˘יעֈ
‰חו

˙מים בלב נ˘בר ובנפ˘ מר) ‰חי"˜(
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נו ¿˜רו… ≈בי
ַּ˙ ¿ל ƒמי„ַ ,‰‡ָ :ﬠ ¿כ ׁ ָ˘ו ֲ‡נ ƒי ≈מ ƒביןƒ ‡ָ .בי ƒס ּ ≈פר ƒליּ ≈ ˘∆ ׁ ,י ׁ˘ ָל ּ
ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָחַּ ˘∆ ׁ ,‰ס ָ ּב‡ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ָָ ‰יƒ ‰מ ַ ּי ¿ל ≈„י ∆ט ¡ַ ‰רן ¿ונ¿ ƒל ַחם ַﬠל ַ˜ ָ ּל‰
יסו ‡ו… ˙ו… ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים
‡ו ָלם ¿ּכ ׁ ∆˘ ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יﬠ ַ‡ ¿ר ָˆ¿ ‰ƒ ‰כנּ ƒ
מו ָרּ ,‰
¿ּכ ַב ֲח ּ
˜ו ָפ¿ ‰מ ֻס ∆ ּי ∆מ˙ ל…‡ ָָ ‰י ‰לו… עו… „ ּכ ַ…ח
¿ל ּ ˜ƒב ּוƒ ıח ּלו… נ ƒי¿ ,ו ַ‡ ֲח ≈רי ¿˙ ּ
¿ל ˙¿ ‰ƒנַ ≈ ּ‚„ ָל ∆‰םַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ַ ּנ ֲﬠ˘ָׂ ƒ ‰ח ּלו… נ ƒי ¿ל ָכל ָּ„ ָבר¿ ,ו ַּ ‰יו… ם ∆ˆ ¡‡ ָˆ ָ‡יו
„ו˙.
≈‰ם ˘ׂ ו… נ¿ ≈‡י ָ„˙ ¿ולו… ֲח ƒמים נ∆ ∆‚„ ַּ ַ ‰י ֲּ ‰

¿מ ַל ּ ≈מ„ ‰˙ָּ ‡ַ :יו… ≈„ ַﬠ ַﬠל ¿יּ ‰ו „ƒי ∆‡ ָח„¿ ‡ַ ,ך ָּכמו… ּ ‰ו ָ‰י ּו ַר ּ ƒבים
¿מ‡…„¿ '‰ ,י ַר ≈חם.
‡‚י ¿ונו… ָר‡ ∆זָ ‰ָ ,‰י ‰עו… „ ¿ ּב ∆ט ∆רם נ¿ ƒמ ַסר ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן ּ ƒב ≈י„י
ƒס ּפ ּור ¿ט ַר ƒ
ימ ָ˙ם ¿ל ָ˜ƒ ‰ים ¿מ „ƒינַ ˙ ƒמינ ƒים
יחו ƒב ¿מ˘ָׂ ƒ
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒיםּ ,ו ≈מ ָ‡ז ׁ ∆˘ ƒ ˆ¿ ‰ƒל ּ
ירו עו… „ יו… ≈˙ר ∆‡˙ ֲﬠ ַ ˜ƒיר˙ ַ.˙„ָּ ‰
רח"ל ¿ ּב ∆‡ ∆רּ ƒ ‚¿ ‰ƒ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ıב ּ
ˆו
עו ָל ∆כם ¿י ָל „ƒים ¿י ָ˜ ƒריםּƒ ,כי ¿ל ַ‡ ַחר ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ָ ‰ר ּ
ּ¿„ ּ
פו
‰ו „ƒים ֲח ≈ר „ƒים ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙ ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ּ
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ׁ ∆˘ ַ ּ‚ם ¿י ּ
י‚ים ּו ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚ƒּ ‰ַ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ∆ּ˙ ∆פ˙
יו ָל ∆‰ם נ¿ ƒ ˆƒ
ƒע ָּמ ∆‰ם ַ ּב ּ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל¿ ,‰ו ƒי ¿ּ ‰
ּ ƒב ¿כנ∆ ∆ס˙ ַƒּ ‰מינ ƒים¿ ,ו ָכל ∆זƒ ‰י ¿∆ ‰יָ ‰ל ∆‰ם ƒח ּז ּו˜ ָ ּ‚„ו… לּ≈ ,כ ָיון ׁ ∆˘ ָּכל
סו ָ˙ם – ¿ו ≈‰ם ַ‡ ֲח ָר ּ ƒ ‡ƒיים ¿ל ָכל ָָ ‰ﬠם¿ ,ו ַ‚ם ָ‡ז
יו ַּ˙ ַח˙ ֲח ּ
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ƒי ¿ּ ‰
לו ¿ל ַ¿ ‰מ ׁ ˘ƒיך¿
¿
יו ¿כ ּ
‰ו „ƒים¿ ,ו ָכך ּ
≈י ָר ∆‡¿ּ ‰ַ ˘∆ ׁ ‰מ „ƒינָ ‰ƒ ‰י‡ ¿מ „ƒינַ ˙ ָּכל ַּ ¿ ‰י ּ
לויו… ˙
‰ו „ƒים ¿ּ˙ ƒמ ƒ
ּ ƒב ¿מ ƒז ּמו… ≈˙ ∆
ימים ƒמ ָּכל ָ ּ‚ ּ
י‰ם ּו ¿ל ָƒ ‰בי‡ ¿ל ∆‡ ∆ר¿ ıי ּ
י˙ו ∆‡˙ ֲַ ‰ח ≈ר „ƒים
יעו ָ˙ם ≈ƒ ‰ס ּ
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡לָ ,ל ≈כן ¿ ּב‚ ∆…„ל ƒר ׁ ¿˘ ָﬠ ָ˙ם ּו ¿ˆ ƒב ּ
פו ƒע ָּמם ¿ ּב ַ‰נ¿ ָ¿ּ ‰ַ ˙‚ַ ‰מ „ƒינָ ֲ ‰ַ ‰ח ָ„ ׁ ָ˘.‰
ׁ ∆˘ ּ ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ּ
'ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ‰ָ '‰י ָ˙≈ ‰מ ָ‡ז ּו ≈מעו… ָלם ָּ„ ָבר ּ ָפ ׁ˘ ּוט
עו ¿י ָל „ƒיםֲ ,
¿ו ≈˙ ¿„ ּ
יל¿ ‰ל ַח ¿ ּז ָ˜ ּ‡ ‰ו… ¿ל ָ˙ ¿מ ָכ ּ.‰
מור ¿מ‡…„¿ ,ו ָח ƒל ָ
‰ו‡ ּ ‡ƒס ּור ָח ּ
רור ׁ ∆˘ ּ
ּו ָב ּ
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יזו
ימו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ∆‡˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ¿ ‰ƒ ‰כ ƒר ּ
¿ו ָכ‡ןּ ¿ ,ב ∆‡ ∆רּ¿ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ıכ ∆˘ ≈ּ ˜ƒ ‰
"מ˜ו… מו… ˙ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ˘ƒים" ׁ ∆˘ל
‡ו˙" ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰םָּ ˘∆ ׁ ,כל ַ¿ּ ‰
ּ ƒב ¿
"מ ּ ַ ‚ƒל˙ ַָ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ ּ
ימו ¿ל ׁ ≈˘ם ָּכ ¿ך ƒמ˘ׂ¿ ָר„ ¿מ ֻי ָח„ ¿ ּב ׁ ≈˘ם
רו¿ ,ו ַ‡ף ≈ּ ˜ƒ ‰
ָּכל ַ˙ ָּ„‰ו… ˙ ƒי ּ ׁ ָ˘ ¿מ ּ
רו˙ ¿ל ָכל ַ˙„ָּ ‰ו… ˙ ֻּכ ָ ּלם¿ ,לל…‡
ƒ
"מ˘ׂ¿ ַר„ ַ˙„ָּ ‰ו… ˙"¿ ‰ַ ,מי ָ…ﬠ„ ָל ≈˙˙ ׁ ≈˘ ּ
כו ƒמים ¿ ּ‚„ו… ƒלים ¿ל ּ ˜ּ ˙ƒון ּו ƒבנ¿ ַין
∆¿ ‰ב ּ≈„ל¿ ,ו ַ‡ף ַמ ¿˜ ƒ ˆƒ
יבים ¿ל ׁ ≈˘ם ָּכ ¿ך ¿ס ּ
ָ ּב ≈ּ˙י ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ‰ו ¿מ˜ו… מו… ˙ ¿ ˙ּƒפ ָלּ ָ ˘∆ ׁ ‰ל ∆‰םּ¿ .כמו… ≈כן ¿מ ׁ ַ˘ ¿ ּל ƒמים
ַמ˘ׂ¿ ֻּכ ¿ר ָּ˙ם ׁ ∆˘ל ¿ּכ ָמ ƒרים ַל ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר.‰

ַּ˙ ¿ל ƒמי„‡ƒ ‰ַ :ם ָּכל ַּ ¿ ‰יּ ‰ו „ƒים ‚ּ ƒ ‰ƒיע ּו ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב‡ו… ָ˙ ּ‰
¿˙˜ ּו ָפ?‰
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‡ו ָ‡ז ַ‡ ¿ר ָˆƒ ‰מ ָּכל ַר ֲח ≈בי ≈˙ ≈בל,
‰ו ¿ב ּ
‰ו „ƒים ַר ּ ƒבים ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„¿ :י ּ
‰ו „ƒים ≈מ‡ו… ˙ ׁ ָ˘נ ƒים ¿ ּב ׁ ∆˘ ∆˜ט
יו ¿י ּ
ּו ƒב ¿פ ָרט ≈מ ַ‡ ¿רˆו… ˙ ַƒּ ‰מ ¿ז ָרח ׁ ָ˘ ָּמָ ‰ח ּ
ינו ƒל ¿˜ ַר‡˙ ָמ‰≈ ‰ם ‰ו… ¿ל ƒכים.
עו ¿ול…‡ ≈ƒ ‰ב ּ
ּו ¿ב ׁ ַ˘ ¿ל ָו¿ ,‰ול…‡ ָי ¿„ ּ
לויו… ˙ּ ,ו ƒמ ָּכל
רו ָל ∆‰ם ּƒכי ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יﬠ ¿ז ַמן ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰ל¿ ‰ו ּ ˜ƒב ּוּ ‚ּ ָ ı
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ƒס ּ ¿פ ּ
ָ‰עו… ָלם עו… ƒלים ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ו ַ‚ם ≈‰ם ƒי ¿ז ּכ ּו ¿ל ָכ ¿ך.
רו
לו ≈חי ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ¿ל ָכל ַ¿ּ ‰מ „ƒינו… ˙ ָ ּב ∆‰ם  ּ‚˙¿ ‰ƒו… ¿ר ּ
יעו ׁ ¿˘ ּ
ָּכ ¿ך ּ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יעו
‰ו „ƒיםּ ,ו ƒפ ּ˙ ּו ‡ו… ָ˙ם ַל ֲﬠלו… ˙ ָ‡ ¿ר ָˆ‚ּ ַ .‰ם ¿ל ≈˙ ָ
ימן ָ¿ ‰רחו… ָ˜ּ ‚ּ ƒ ‰ƒ ‰
¿י ּ
רו ָל ∆‰ם ַﬠל
לו ƒחים ¿ּכ ׁ ∆˘ ≈‰ם ¿מ ֻח ּ ָפ˘ׂ ƒים ַל ֲ
"ח ≈ר „ƒים"¿ ,ו ƒס ּ ¿פ ּ
‡ו… ָ˙ם ׁ ¿˘ ּ
ַּ ¿ ‰
ינו ָל ∆‰םּ ,ו ¿ב ƒמ ¿ב ַˆע ָ ּ‚„ו… ל
ימו ָ˙ם ∆ƒ ‡¡ ‰מ ּ
"‚ ֻ‡ ָ ּל¿ ."‰ו ≈‰ם ּ ƒב ¿˙ ƒמ ּ
‰ו „ƒים
‡ו לו… ַ
לו ָל ָ‡ ∆ר¿ ‡ַ ıל ≈פי ¿י ּ
"ﬠל ַּכנ¿ ≈פי נ¿ ׁ ָ˘ ƒרים" ∆¡ ‰ﬠ ּ
ׁ ∆˘ ָ ּ˜ ¿ר ּ
ַˆ ּƒ „ƒ
ירו ‡ו… ָ˙ם ¿ל ַמ ֲחנו… ˙
י˜ים ƒמ ≈ּ˙ ָ
ימןּ ,ו ¿בבו… ָ‡ם ַ‡ ¿ר ָˆ¡ ‰∆ ‰ﬠ ƒב ּ
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לו ¿ל ≈ ˜ָ ˙¿ ‰ƒרב
יו ¿כ ּ
‰ו „ƒים ֲח ≈ר „ƒים ל…‡ ּ
‚ו ƒרים ¿ ּב ≈ „¿ ‚ƒרי ַ˙ ƒילּ¿ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ¿ ּי ּ
¿ס ּ
רו ≈מ ∆‰ם ∆‡˙
ֲ‡ ≈ל ∆
י‰ם ּו ¿ל ַ¿ ‰ז ָ ‰ƒירם ≈מ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ¿מ ַב ¿˜ ׁ ≈˘י ָר ָﬠ ָ˙ם¿ ,ו ָﬠ ¿˜ ּ
י‰ם,
י˙ו נ∆ ∆‚„ ‰ו… ≈ר ∆
מונָ ָ˙ם ּו ƒב ¿פ ָרט ≈מ ַ„ּ ‰ו… ר ַƒ ˆּ ָ ‰עיר‡ .ו… ָ˙ם ≈ƒ ‰ס ּ
¡‡ ּ
ַﬠ„ ׁ ∆˘ ֻר ָ ּבם נַ ֲﬠ˘ׂ ּו ¿מ ַח ¿ ּל ≈לי ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ¿ ּב ַפ ¿ר ∆¿ ‰ס ָי.‰
ימןָ ‰ָ ,יָ ‰ח ָכם ¿ ּב ׁ ≈˘ם ר' יו… ≈סף ַ‡ ¿ר ≈י‰
¿ ּב ַ‡ ַח„ ƒמ ַּמ ֲחנו… ˙ עו… ≈לי ≈˙ ָ
ימןּ ,ו ƒב ¿ר‡ו… ˙ו… ∆‡˙ ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰מ„
יﬠ ַי ַח„ ƒעם ¿˜ ּ ָ ‰ƒל˙ו… ƒמ ≈ּ˙ ָ
¿ז ׁ˘ ּו ַר‡נ ƒי ׁ ∆˘ ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
ַ‰נּ ו… ָר‡ ׁ ∆˘ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ¿מ ַב ¿ ּˆ ƒעים ּ ƒב ¿בנ≈ י ֲﬠ ָ„˙ו…  ,ל…‡ ָיכו… ל ¿ל ≈ ּ ‡ַ ˙¿ ‰ƒפ˜
יˆ„
ימן¿ ,ו ≈כ ַ
¿ו ƒח ≈ ּבר ˜ƒינו… ˙ ָ ּב ∆‰ן ¿מ ָ˙ ≈‡ר ∆‡˙ ∆ָ ‰ﬠ ָבר ַ¿ ‰מפ ָ…‡ר ¿ ּב ≈˙ ָ
יˆ ַלןּ¿ .כמו…
¿ ּב ∆‡ ∆ר ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ıנ∆ ∆¿ ‰פ ּ
כו ֻכ ָ ּלם ¿לפו… ¿ר ≈˜י ע…ל ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿ ּ
‡לים
ימנ ƒים( ¿ ּב ׁ ≈˘ם ַר ּ ƒבי ַס ƒ
‡ו ַל ֲח ָכ ƒמים ַָ ˙ּ≈ ‰
≈כן "מו… ƒרי" ָּ
)כ ¿ך ָ˜ ¿ר ּ
ַי ֲﬠ˜…ב ַ ּ‚ ַ'ר ƒ
רו בו…
‡פי זˆ"ל ׁ ∆˘ ¿ ‡ƒר ≈ ּ‚ן ¿מ ָח ָ‡ ‰נ∆ ∆‚„ ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰מ„ ַ‰נּ ו… ָר‡ָ ,י ּ
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י‰ם,
פו ¿י ָל „ƒים ≈מ ≈חי˜ ּ ‡ƒמו… ≈˙ ∆
‰ו נָ ∆פ ׁ˘! ַ ּ‚ם ָח ¿ט ּ
חו ּ
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ּו ¿ר ָˆ ּ
י‰ם ¿לעו… ָלם.
בו ֲ‡ ≈ל ∆
ׁ ∆˘ ּל…‡ ׁ ָ˘ ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‡≈ :
יך ∆זָ ‰יכו… ל ƒל ¿‰יו… ˙ ׁ ∆˘ ƒ ˆ¿ ‰ƒליח ּו ַל ֲחטו… ף ¿י ָל „ƒים,
י‰ם?
ָָּ ‡ƒ ‰מ‰ו… ˙ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ל…‡ ׁ ָ˘ ¿מר ּו ֲﬠ ≈ל ∆
יטב¿ ‡ַ .ך ¿ּכ ׁ ∆˘ ָ ּ˜ ָר‰
יטב ≈≈ ‰
י‰ם ≈≈ ‰
רו ַﬠל ַי ¿ל ≈„ ∆
¿מ ַל ּ ≈מ„‰≈ :ם ׁ ָ˘ ¿מ ּ
פו ‡ƒי ¿ ּב ≈בי˙
ׁ ∆˘ ַ ּי ¿ל ≈„ ∆
˜ו ˜ƒים ¿ל ƒט ּפ ּול ¿ר ּ
יו ¿ז ּ
י‰ם ל…‡ ָח ׁ˘ ּו ¿בטו… ב ¿ו ָּ ‰
י‰ם ¿ל ַ‡ƒ ˘¿ ׁ ‰יר
רו ָל ∆‰ם ָ‰רו… ¿פ ‡ƒים ¿ו ָָ ‡ֲ ‰חיו… ˙ּƒ ,כי ֲﬠ ≈ל ∆
ַ‰חו… ƒלים‰ ,ו… ּ
נו ַל‰ו… ƒרים ¿ל ‡≈ ˘ָ ׁ ּ ‰ƒר ƒעם ַ¿ ‰י ָל „ƒים,
∆‡˙ ַּ ∆ ‰י ∆ל„ ¿ל ƒט ּפ ּול¿ ,ול…‡ נָ ¿˙ ּ
‰ו ָ˙ם ַמ ¿פ ƒר ָ
י˙ם
כו ¿ל ≈ב ָ
¿ ּב ַ¿ ‰ס ּ ƒב ָירם ׁ ∆˘ ּ ׁ ¿˘ ּ
יﬠָ ‰ל ֲﬠבו… ָ„‰‰ַ .‰ו… ƒרים ָ¿ ‰ל ּ
¿
רו ∆‡˙ ַ¿ ‰י ָל „ƒים
¿ו ּ ˜ƒו ּו ּƒכי ַי ¿ל ≈„ ∆
לו ָמ ¿כ ּ
‡וי‡ַ .ך ַּ ָ ‰ל ּ
י‰ם ¿מ ֻט ּ ָפ ƒלים ָּכ ָר ּ
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¿ל‚ו… ƒים ¿ ּב ַ‡ ¿רˆו… ˙ נ≈ ָכר ‡ו… ¿ל ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפחו… ˙ ƒח ּלו… נּ ƒיו… ˙ ֲח˘ׂ ּוכו… ˙ ¿י ָל „ƒים,
רוַּ .כ ּמ ּו ָבן ׁ ∆˘ ¿ ּי ָל „ƒים
רו ׁ ∆˘ ַ ּי ¿ל ≈„ ∆
י‰ם נ¿ ƒפ ¿ט ּ
¿ו ַל‰ו… ƒרים ָ¿ ‡ֻ ‰מ ָל ƒלים ƒס ּ ¿פ ּ
רו ַﬠל ָּ„ ָ˙ם.
≈‡ ּל ּו ָ√ ‰ﬠ ¿ב ּ
רו ָ‡ז ּבו… ¿„ „ƒים נ∆ ¡‡ ָמנ ƒים
לו ƒמ ≈ּ˙ ָ
ימן ,נו… ¿˙ ּ
‰ו „ƒים ׁ ∆˘ ָﬠ ּ
≈מ ƒר ¿בבו… ˙ ַּ ¿ ‰י ּ
„ו˙
מו ƒרים ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם יו… ¿„ ƒעים ַי ֲּ ‰
כו ¿ל‚ו… ƒים ¿ ּ‚ ּ
ַל ּ˙ו… ָרָּ .‰כל ַ‡ָ ˘¿ ׁ ּ ‰ר ָ¿ ‰פ ּ
ַמ‰ƒ ‰י‡.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ :מ ַז ¿ע ≈ז ַﬠ ƒל ׁ ¿˘מו… ַﬠ „ּ¿ ָב ƒרים ¿ּכ ּ ‡ƒל ּוּ ¿ .בז…‡˙ ַּ˙ ּמ ּו ַמ ַﬠ ¿ל ≈לי
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים?
‰ו „ƒים ƒמ ָּכל ַר ֲח ≈בי
לו ƒר ¿בבו… ˙ ¿י ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„ :ל…‡ ָול…‡! ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ∆¡ ‰ﬠ ּ
≈˙ ≈בל¿ ,ו ּ ≈ ‰ƒנָ ‰ל ∆כם ƒס ּפ ּור
ו‡˜ר‡
נו… ָסף ַﬠל ַ‡ ¿ל ≈פי ¿י ָל „ƒים
ב˜ול ‚„ול ל‡חב"י בכל מו˘בו˙ם
ב‡רı
מרו˜ו
וב
ˆרפ˙˘ ,י˘מרו מכל מ˘מר
וינˆרום
¿לל…‡
לו ƒמ ָּמרו… ˜ו…
ׁ ∆˘ ָ√ ‰ﬠ ּ
כעל בב˙ עיני‰ם˘‡ ,ר יביטו לנוכח
ומי˘רים,
על ‡‰וˆר ו‰פ˜„ון ˘‰ופ˜„ בי„ם
לנˆחים,
לו
‰ו… ≈ר ∆
י‰ם¿ ,ו ַ‚ם ָל ∆‰ם עו… ¿ל ּ
עמלנו ‡לו ‰בנים ,לבל י‰ו ‰פ˜ר ולבז
לע˘ו˙
ב‰ם
כ˘
‡יפ˙
מ‰
רסים
ומח
ריבים,
י‰ם,
¿ ּב ּ „ƒי ּו˜ ¿ּכמו… ¿ל˜ו… ¿„ ≈מ ∆
ול‰חזי˜
‡ו˙ם בבי˙ ‰ורים כב˘נים ˜ו„מים ,וחס
ו
חליל‰
ל‡
י‰יו
נ
ˆו„ים
בר
˘˙ו˙
‡˘ר פר˘ו ל‰ם
‰ו „ƒי
לו ƒס ָּמן ¿י ּ
ירו ¿ו ּ
ל…‡ ‰ו… ּ ˙ƒ
ˆיי„ים
ˆיי„י נפ˘ו˙ ˙מימים וזכים ,סוכנים ‡ל‰
ו
˘‰ל
יחים
מ˘ל
יחים
˘ונים ,ב˘ם ‰סוכנו˙
∆‡ ָח„.
ועליי˙
‰נוער ‡‰ורבים לנפ˘ו˙ ‰יל„ים,
ל‰
מי˙ם מי˙˙ עולם ול‰כרי˙ ‡ו˙ם
מעı
‰
חיים.
סורו
נ‡
מעל ‡‰לי ‡‰נ˘ים
‰ר
˘עים ‡‰ל‰ !‰בריחו מ‰ם ‡˙ יל„יכם
ב
ניכם
ו
בנו˙
יכם ,כי בז‡˙ ‡˙ם נלכ„ים ח"ו,

ַ‡‚ּ ָ ‰ו… ן
ּ ָפנָ ‰
ּ ƒב ¿ז ַמנּ ו…
"ב ַּב‡
ַַּ ‰
ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘
ו„עו ‡˙
‡˘ר לפניכם‡˙‰ ,זרו בעוז ו˙עˆומו˙
לˆ‰יל
ל
˜וחים למו˙ ˙וˆ‡ו˙"ֈ
∆‡ל
זˆו˜"ל
‡לי"
ַס ƒ
¿ ּב ָמרו… ˜ו… ,
‰ו „ƒים
ַּ ¿ ‰י ּ
י‰ם,
נו ַל ּ ˆּ ƒיו… נ ƒים ƒל ׁ ¿˘לו… ַח ָי„ ¿ ּב ַי ¿ל ≈„ ∆
¿ו ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ ּנן ּ ƒב ¿פנ≈ ∆
י‰ם ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒי ¿ּ˙ ּ
חום ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל.
ּו ¿ב ׁ˘ ּום ‡ו… ַפן ל…‡ ƒי ׁ ¿˘ ¿ל ּ
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יכ ¿ל ˙ּƒי ¿ל ַס ּ ≈פר ָל ∆כם עו… „ ¿ועו… „ ƒס ּפוּ ƒרים ¿מ ַס ּ¿מ ≈רי ׂ≈˘ ָﬠר,
¿ו ָכ ¿ך ּ ƒב ָ
ַﬠל ¿י‰וּ „ƒים ׁ ∆˘‰וּ ¿ב‡וּ ַ‡ ¿ר ָˆּ ¿ ,‰ב ƒע ָ ּ˜ר ≈מ ַ‡ ¿רˆו… ˙ ַƒּ ‰מ ¿ז ָרח ¿ּכ ַ‡ ¿ל '‚ּ ƒיר,
ּ ָפ ַרס ¿ועו… „¿ ,ו ַכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ‚ּ ƒ ‰ƒיעוּ ≈ּ ָ ‰נ¿ ‰ל ∆‡ ∆רƒ ıי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל¿ ˘ƒ ׁ ,כנ¿ עוּ ‡ו… ָ˙ם
˘וּ ז…‡˙ ַ ּ‚ם
ַל ֲﬠזו… ב ∆‡˙ ַּ ַ ‰י ֲ„‰וּ ˙¿ ,ו ‡ƒם ל…‡ ƒ ˆ¿ ‰ƒליחו… ¿ ּב ׁ ¿ ˘ƒכנוּ ַﬠ ָﬠ ׂ
¿ ּבכ ַ…ח.
ַּכ ּיו… ם ƒמ ¿˙ ַח ¿ ּנ ƒכים ¿ ּב ָב ≈ּ˙י ַ≈ּ ‰ס ∆פר ַƒ ‰ח ּלו… נּ ƒ ƒיים ׁ ∆˘ל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ּƒכ ׁ ¿˘נ≈ י
יליו… ן ¿י ָל „ƒיםּ ¿ ,ב ƒלי ˙ו… ָר ‰וּ ¿ב ƒלי ¡‡מוּ נָ ƒ ‡ֲ ,‰פ ּ
ƒמ ¿
"˘ ַמע ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל"
ילוּ ׁ ¿
≈‡ינָ ם יו… ¿„ ƒעים לו… ַמר!! ¿מ ַח ¿ ּנ ƒכים ‡ו… ָ˙ם ַל ֲﬠבו… ר ַﬠל ָּכל ƒמ ¿ˆו…˙
ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ,‰ל ַח ≈ ּלל ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ¿ ּב ַפ ¿ר ∆¿ ‰ס ָי¿ ‰ו ƒל ¿חיו… ˙ ¿ּכמו… ‚ּ ו… ƒים ¿ ּ‚מוּ ƒרים.
‡ו… ָ˙ם ƒמ ¿ליו… נ≈ י ¿י ָל „ƒים ֻר ָ ּבם ¿ּכ ֻכ ָ ּלם ּ ָ ‰ƒנם ∆ˆ ¡‡ ָˆ ‡ƒים ƒלי‰וּ „ƒים
¿י ָ˜ ƒרים ׁ ∆˘ ָּמ ¿סרוּ נַ ¿פ ׁ ָ˘ם ַﬠל ּ ˜ƒיוּ ם ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ,‰י ָל „ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ֲ‡בו… ˙
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י‰ם ָ√ ‰ﬠלוּ ַﬠל ַּ ‰מו… ≈˜„ ַﬠל „ּ ˜ƒוּ ׁ˘ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם וּ ƒב ¿ל ַב„ ׁ ∆˘ ּל…‡
ֲ‡בו… ≈˙ ∆
ƒלנ¿ ט…˘ ∆‡˙ ָ‡¡ ‰מוּ נָ ּ ¿ ‰ב ≈‡-ל ָחי.
¿ּכמו… ¿ל ֻ„ ¿‚ ָמּ ƒ ‰ב ¿ס ָפ ַר„ ƒל ¿פנ≈ י ַּכ ֲח ≈מ ׁ˘ ≈מ‡ו… ˙ ׁ ָ˘נָ ַּ ,‰כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ׁ ָ˘ ¿ל ָט‰
יˆ ָ ּי‡ֲ ‰ָ ‰רוּ ָר‡ָ ˘∆ ׁ ,‰ז ∆¿ ‰ר‡וּ ∆‡˙ ¿ ּ‚בוּ ַר˙ נַ ¿פ ׁ ָ˘ם
ויז ƒ
ׁ ָ˘ם ָ‡ƒ ‰ינ¿ ¿˜ ƒו ƒ
ֲ‰מו… נ≈ י ¿י‰וּ „ƒים ׁ ∆˘ ּל…‡ ָרˆוּ ¿ל ָּ ‰ƒכנַ ע ָל ∆‰ם ֲ‡ ƒפ ּ
ילוּ ַ‡ ַחר ƒענּ וּ ƒים ָ˜ ׁ ˘ƒים
וּ ָמ ƒרים ¿ ּביו… ≈˙רַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ ּל ַב ּסו… ף ָ˜ ¿פˆוּ ¿ל˙ו… ¿ך ≈‡ ׁ˘ ַּ ‰מו… ≈˜„ ַ‰נּ ו… ָר ‡ƒי˙
"˘ ַמע ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל".
¿ ּב ַז ֲﬠ ַ˜˙ ׁ ¿
¿י‰וּ „ƒים ≈‡ ּלוּ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ˘ׁ „ּ ¿ ˜ƒוּ ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים ¿ול…‡ ≈ƒ ‰מירוּ ָ ּ„ ָ˙ם ַ ּ‚ם
י‰ם ַַ ‰ח ּ ƒיים ָּכ‡ן ¿ ּב ∆‡ ∆רı
י‰ם¿ .ל ַ„ ֲ‡בו… ן ≈לב ∆ˆ ¡‡ ָˆ ≈‡ ∆
ּ ƒב ¿מ ƒחיר ַח ≈ ּי ∆
י ‰וּ ƒמ ¿˙נַ ֲ‚ƒ ‰ים ּƒכ ¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ „ƒים
ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡לƒ ,מ ¿˙ ַח ¿ ּנ ƒכים ָלבו… ז ַל ָ ּ„˙ וּ ¿ל ׁ˘ו… ¿מ ∆ר ָ
¿ל ָכל ָ ּ„ ָבר.
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יˆ ָ ּי¿ ‰ָ ‰י ָ˙ּ ƒ ‰ב ¿ס ָפ ַר„ּ ¿ ,ב ַ‡ ¿רˆו… ˙
ויז ƒ
ַּ˙ ¿ל ƒמי„ָ ‡ֲ :בל ָ‡ƒ ‰ינ¿ ¿˜ ƒו ƒ
ַ ּ‚‰ו… ƒים¿ ,ו ָכ‡ן ָ‡נ ּו ¿ ּב ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡לֈ
¿מ ַל ּ ≈מ„ :נָ כו… ןָּ ,כל ָּכ ¿ך ּכ ≈…‡ב ַָ „ָּ ‰בר¿ ַּ„˘∆ ׁ ,ו ָ˜‡ ָכ‡ן ¿ ּב ∆‡ ∆רı
ַ ּ‚ ,˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ו… ¿ז ƒרים ¿ ּ‚ ≈זרו… ˙ ַל ֲﬠ ַ ˜ƒיר˙ ַ ,˙ ָּ„‰ל…‡ ַﬠל ¿י ≈„י ‚ו… ƒיםּƒ ,כי ‡ƒם
רו נַ ¿פ ׁ ָ˘ם ַﬠל
י‰ם ַו ֲ‡בו… ˙ ֲ‡בו… ≈˙ ∆
‰ו „ƒים ׁ ∆˘ ֲ‡בו… ≈˙ ∆
י‰ם ָמ ¿ס ּ
ַﬠל ¿י ≈„י ¿י ּ
מונָ .‰
ָּ ‡¡ ‰

ַּ˙ ¿ל ƒמי„∆ :זַּ ‰מ ¿פ ƒחי„‚ּ ַ ,ם ¿ ּב ∆‡ ∆ר¿ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ıיכו… ƒלים ƒל ¿˜רו… ˙ „ּ¿ ָב ƒרים
יﬠ ַ ּ‚ם ≈‡ ≈לינ ּו?
יל¿ ‰ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
ָּכ ≈‡ ּל ּו? ≈‰ם ֲﬠל ּו ƒלים ָח ƒל ָ
יכים ¿ל ּ ָ ‰ƒז ≈‰ר ¿מ‡…„ּƒ ,כי ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ≈‡ינָ ם
נו ¿ˆ ƒר ƒ
¿מ ַל ּ≈מ„≈ ‡ָ :כן¿ ,ו ָ‡ ּ
„ו ∆‡˙ ָּ„ ָ˙ם ּ ƒב ¿‚ ָל ָלם‰≈ ,ם ‡ו… ¿ר ƒבים
ƒמ ¿ס ַּ˙ ּ ¿פ ˜ƒים ¿ ּב ≈‡ ּל ּו ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר ּ ¿ ‡ƒב ּ
נו ַ ּ‚ם ≈ּכן.
ָל ּ
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ≈‡ינָ ם ¿יכו… ƒלים ƒל ¿ס ּבו… ל ׁ ∆˘ ∆ ּי ׁ ¿˘נָ ם ֲ‰מו… נ≈ י ֲח ≈ר „ƒים ׁ˘ו… ¿מ ≈רי
‡ו ¿ ּב ַ˙ ¿ח ּב ּו ָל‰
˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙‡≈ ˘∆ ׁ ,ינָ ם נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ ƒכים ַ‡ ֲח ≈ר ∆
י‰םָ ,ל ≈כן ָ ּב ּ
יו
י˜ו ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָרƒ ‰מ ָּממו… נָ ם¿ ,ו ָכ ¿ך ַ‡ט ַ‡ט ƒי ¿ּ ‰
ֲח ָ„ ׁ ָ˘‰≈ .‰ם ַי ֲח ƒז ּ
כו ∆‡˙ ַ¿ ‰י ָל „ƒים
ַ ּב ֲﬠ ≈לי ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ַﬠל ָּכל ƒל ּמ ּו„ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַƒ ‰חנּ ּו ¿ךƒ ,ו ַ
יח ¿ ּנ ּ
ּƒכ ¿רˆו… נָ ם ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ב ∆„ ∆ר ¿ך ַ˙ּ ‰ו… ָר.‰

יח ָל ∆‰ם?
ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ :ו¿ ֈו ∆זƒ ˆ¿ ‰ƒ ‰ל ַ
מו ƒל ¿פנ≈ י
יחוָ ֈר ׁ ≈
‡˘י ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ƒ ּ ‰פ ¿ר ¿ס ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„ּ≈ :כן‰≈ ,ם ƒ ˆ¿ ‰ƒל ּ
¿
יב‰
יכ ‰נ¿ ָ „ƒ
ׁ ָ˘נ ƒים ַר ּבו… ˙ָּ ˘∆ ׁ ,כל ָ ּב ≈ּ˙י ַƒ ‰חנּ ּוך¿ ,יכו… ƒלים ¿ל ַ˜ ≈ ּבל ¿ּ˙ ƒמ ָ
חו
בו˙¿ ‰ַ .ר ≈ ּב¿ ‰מנַ ֲƒ ‰לים ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ּ˙ ּו ¿ו ָל ¿˜ ּ
≈מ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ¿ ‰לל…‡ ׁ˘ ּום ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ ּי ּ
לו ¿ל ֲַ ‰ח ƒזי˜ ¿ ּב ∆ר ַוח ∆‡˙ ָ ּב ≈ּ˙י ַƒ ‰חנּ ּו ¿ך ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם,
≈מ ∆‰ם ∆ּכ ∆סף ¿ּכ ≈„י ׁ ∆˘ ּי ּו ¿כ ּ
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כו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ∆‡˙ עו… ָרם ¿ורו… ˆƒים
בו ≈ּכ ַ
יˆ„ ∆זƒ ּ ‰פ ¿˙‡ו… ם ָ¿ ‰פ ּ
¿ול…‡ ָח ׁ ¿˘ ּ
¿ל ֲַ ‰ח ƒזי˜ ∆‡˙ ƒל ּמ ּו„ ַ˙ּ ‰ו… ָר.‰
בו ≈‡ ּל ּו ַכ ָ ּונו… ˙ נ¿ ƒס ָּ˙רו… ˙ ∆י ׁ ¿˘נָ ן ָּכ‡ן,
יו ָכ ≈‡ ּל ּו ָ‡ ¿מנָ ם ׁ ∆˘ ָח ׁ ¿˘ ּ
ָּ ‰
בו˙ ¿ב˙ ∆…כן ַּ ƒ ‰ל ּמ ּו„ – ≈‰ם
יטו ּƒכי ָכל עו… „ ≈‡ין ָ ˙¿ ‰ƒﬠ ¿ר ּ
ַ‡ ¿ך ∆¡ ‰ח ƒל ּ
י˜ו ƒמ ָ ּי„
חוּ .ו ¿ב ∆ר ַ‚ע ׁ ∆˘ ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן ƒי ¿˙ ָﬠ ≈רב ¿ ּב ƒענ¿ ַין ַּ ƒ ‰ל ּמ ּו„ ≈‰ם ַי ¿פ ƒס ּ
ƒי ¿˜ ּ
ָל ַ˜ ַח˙.
לו ַל ¿ּכ ָס ƒפים ַּ ‰זו… ¿ר ƒמים
חו ַﬠ„ ׁ ∆˘ ַ ˙¿ ‰ƒר ¿ ּ‚ ּ
¿ו ָכ ¿ךַּ ,כ ָּמ˘ָ ׁ ‰נ ƒים ≈‰ם ָל ¿˜ ּ
ֲ‡ ≈ל ∆
‡˘י ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ּƒ ‰כי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר סו… ף סו… ף
‡ו ָר ׁ ≈
י‰ם ≈מ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ‡ָ .‰ז ָר ּ
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‡˙
ל‰כניס ∆‡˙
מ‰מנ‰לים ¿ל ַ¿ ‰כנ ƒיס
˘ ּו ≈מ ַ¿ ‰מנַ ֲƒ ‰לים
„ר˘
ם ָּ„ ¿ר ׁ
‰ם
י˙‰≈ ֈ
˙‰כלי˙
ל ַ¿ ˙ַּ ‰כ ƒל
‡ל
יﬠ ∆‡
ל‚‰יﬠ
¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
מו ≈„י
ָּ˙ ¿כנ ƒי˙ ַּ ƒ ‰ל ַ ּ
יב¿ ,‰ל ַ‡ ¿פ ׁ ≈˘ר ַל ¿מ ַפ ¿ ּ˜ ƒחים ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ¿ל ָּ ‰ƒכנ≈ ס ¿ל ַ˙ ¿ל ּ
¿
¿
רו˙ ¿ ּב ָב ≈ּ˙י ַƒ ‰חנּ ּוך ׁ ∆˘ל
ַ˙ּ ‰ו… ָרַ ,‰ל ֲﬠרו… ך ¿ ּב ƒחינו… ˙ ≈מ ַ
יˆ"ב ּו ַב ¿‚ ּ
י˜ו
מו ָכן ¿ל ַ˜ ≈ ּבל ∆‡˙ ַƒ ¿ּ„‰ר ׁ ָ
י˘ֲ ‰ַ ‰ח ָ„ ׁ ָ˘ַ ,‰י ¿פ ƒס ּ
ַּ ָ ‰בנו… ˙ּ ,ו ƒמי ׁ ∆˘ ּל…‡ ּ
מו ≈„י
לו… ∆‡˙ ַƒ ˆƒ ˜¿ ˙ַּ ‰
נו ≈י ׁ˘ ַּ˙ ¿ל ּ
ˆום ּו ¿ל ַˆ ֲﬠ ≈ר ּ
יבים! ַּ ƒ ‰נ ָּסיו… ן ָ ּ‚„ו… ל ¿ו ָﬠ ּ
˙ו… ָרַּ ˘∆ ׁ ‰מ ¿כנƒ ƒ
יסים ƒל ּמ ּו „ƒים ≈‡ ּל ּו¿ '‰ ,י ַר ≈חםַ ,ﬠל ¿מנָ ˙ ¿ל ַ˜ ≈ ּבל ∆‡˙
ַּ∆ ‰כ ∆סף.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ ‡ֻ ‰ַ :מנָ ם ¿ ּב ַמ ָ ּˆב ָּכ ∆זַ ‰ח ּ ƒיים ָ‡נ ּו ַּ ‰יו… ם ¿ ּב ∆‡ ∆ר?˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ı
מו ≈„י ˙ו… ָר‰
רו ַﬠ ¿מ‡…„¿ ‡ָ .מנָ ם ∆י ׁ ¿˘נָ ם ַּ˙ ¿ל ּ
¿מ ַל ּ ≈מ„‡ :ו… יַּ ‰ַ ,מ ָ ּˆב ָ ּ‚ ּ
„ו ַב ּ ƒנ ָּסיו… ן ¿ול…‡ ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ּ˙ ּוָ ‡ֲ ,בל ַ¿ ‰ר ≈ ּב¿ ‰מ‡…„ ¿ּכ ָבר
ַר ּ ƒבים ׁ ∆˘ ָﬠ ¿מ ּ
˙ונ ƒים ַּ˙ ַח˙ ַָ ּ ˘¿ ׁ ‰פ ָﬠ ָ˙ם רח"ל.
נ¿ ּ
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ינו¿ ,ל ַ¿ ‰ר ƒח ≈
נו ƒמ ּ˙ו… ָר¿ ‰ו ƒי ¿ר ַ‡˙
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים לו… ¿ט ׁ ˘ƒים ≈ﬠינ≈ ∆
י˜ ּ
י‰ם ָﬠ ≈ל ּ
ׁ ָ˘ ַמ ƒים¿ ,ו ָכל ַמ ֲ‡ ַו ָ ּים ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˙נַ ≈ּ¿ ‚‰כמו… ָ˙ם ח"ו.
ינו ¿ ּ‚ ≈ז ָר‰ַ ‰נּ ו… ָר ָ‡˘∆ ׁ ,‰ל ּ ‚ּ ƒי ּוס ¿ ּבנ≈ י
¿ו ָל ַ‡ ֲחרו… נָ ¿ ‰מ ַר ∆ח ∆פ˙ ַﬠל ָר ׁ ≈
‡˘ ּ
נוּ .ו ¿כ ≈„י
נו ּ ƒב ¿˙ ƒח ַ ּל˙ ˘ָׂ ƒ
יח ≈˙ ּ
ַ¿ ‰י ׁ ˘ƒיבו… ˙ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ˘ו… ˙‡ ,ו… ָ˙ ּ¿ ‰ƒ ‰ז ַּכ ¿ר ּ
‰ו˙ ַ≈ ‚ּ ¿ ‰ז ָרַ ‡ֲ ,‰ס ּ ≈פר ָל ∆כם ¿מ‡ו… ָרע ƒמ ּ¿ „ƒב ≈רי
ׁ ∆˘ ָ ּנ ƒבין ≈≈ ‰
יטב ∆‡˙ ַמ ּ
רו ¿ס ָי.‰
‰ו ≈„י ּ
ַּ ָ ‰י ƒמים ׁ ∆˘ל ¿י ּ
¿ּ
"‚ ≈ז ַר˙
¿ ּב ַו ַּ„‡י ׁ ¿˘ ַמ ¿ע ∆ּ˙ם ֻּכ ¿ ּל ∆כם ַﬠל ַ≈ ‚ּ ¿ ‰ז ָר‰ַ ‰נּ ו… ָר ָ‡,‰
רו ¿ס ָיƒ ‰ל ¿פנ≈ י ˘ָ ׁ 170נָ .‰
ַ˜ּ ַ ‰נ¿ טו… נ¿ ƒ
יס ƒטים" ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ח ָ ּלּ ¿ ‰ב ּ

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ַ :ו„ַּ ‡י‡ˆּ ַ ‰ַ ,ר נ ƒי˜ו… ַל‡י ָָ ‰ר ׁ ָ˘ע ָר ָˆַ ‰ל ֲﬠ˜ו… ר ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
≈מ ַﬠם יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡לָ ,ל ≈כן ָ ּ‚ ַזר ׁ ∆˘ ָּכל יּ ˘ׁ ּ ƒוב י¿ ּ ‰ו „ƒי ַח ָ ּיב ָל ≈˙˙ ƒמ ¿כ ָס˘∆ ׁ ‰ל
י¿ ָל „ƒים ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַ ּ‚ ¿ ּיס ּו ַל ָ ּˆ ָב‡ ¿ל ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך ˘ָ ׁ 25נָ ַ .‰ח ָ ּי ≈לי ַ‡ˆּ ַ ‰ר ָﬠ ¿בר ּו
ƒמ ַ ּבי¿ ˙ ƒל ַבי¿ ,˙ ƒו ָח ¿טפ ּו י¿ ָל „ƒים ַל ָ ּˆ ָב‡ּƒ ,כי ׁ˘ ּום ַ‡ ָ ּב‡ י¿ ּ ‰ו „ƒי ל…‡
נָ ַ˙ן ∆‡˙ י¿ ָל ָ„יו ≈מ ָרˆו… ןַּ .כ ּמ ּו ָבןֲ ‡ַ ˘∆ ׁ ,ח ≈רי ׁ ָ˘נ ƒים ּכ…ַ ‰ר ּבו… ˙ ַ ּב ָ ּˆ ָב‡
ָ‰ר ּו ƒסי ,י¿ ָל „ƒים ַר ּ ƒבים ׁ ָ˘ ¿כח ּו ׁ ∆˘ ≈‰ם ּ ƒב ¿כ ָלל י¿ ּ ‰ו „ƒים.
יטב¿ ‡ַ ,ך ≈‡ינ¿ ָך יו… ≈„ ַﬠ ּƒכי
¿מ ַל ּ ≈מ„∆ ˙ָּ ˜¿ „ַ ˆָ :י ∆ל„ ָי ָ˜רָ ,ז ַכ ¿ר ָּ˙ ≈≈ ‰
נו
ינו ¿ ּב ָי ƒמים ≈‡ ּל ּו ¿ ּב ַ‡ ¿ר ≈ˆ ּ
‡ו… ˙ו… ƒס ּפ ּור ¿ ּב ּ „ƒי ּו˜ ƒמ ¿˙ ַר ≈ח ׁ˘ ¿לנ∆ ∆‚„ ≈ﬠינ≈ ּ
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘.‰

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ַ :מָּ !‰כ‡ן ¿ ּב ∆‡ ∆ר!?˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ı
ימו
„ו ַﬠƒ ,עם ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ּ ˜ƒ ‰≈ ‰
¿מ ַל ּ ≈מ„ּ≈ :כןַ ,מ ָּמ ׁ˘ ָּכ ¿ךַ .כ ָ ּי ּ
ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ָˆ ָב‡ָּ ˘∆ ׁ ,כל ַּ ƒ ‰נ ¿כנָ ס ¿ל ׁ ָ˘ם ַּכ ּ ƒנ ¿כנָ ס ¿ל‚…ב ָָ ‡ֲ ‰ריו… ˙ .עו… ¿ב ƒרים
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רו
‰ו „ƒים ַר ּ ƒבים ׁ ∆˘ ּ ׁ ָ˘ ¿מ ּ
ׁ ָ˘ם ∆‡˙ ָּכל ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘ ַ ּב ּ˙ו… ָרַ ‰מ ָּמ ׁ˘¿ .י ּ
בו ∆‡˙ ַּ ‰כ…ל.
לו ¿ו ָﬠ ¿ז ּ
סו ַל ָ ּˆ ָב‡ ¿ ˜ַ ˙¿ ‰ƒל ¿˜ ּ
ּ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙ּ¿ ,כ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿כנ¿ ּ
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סו ¿ל ָמ˜ו… ם ָט ≈מ‡
חו ≈רי ַ¿ ‰י ׁ ˘ƒיבו… ˙ ƒי ¿˙ ַ‚ ¿ ּי ּ
ָּכ ≈ﬠ˙ ּ ƒב ¿רˆו… נָ ם ׁ ∆˘ ַ ּ‚ם ¿ ּב ּ
נו ƒמ ּ˙ו… ָר¿ ‰ו ƒי ¿ר ַ‡˙ ׁ ָ˘ ַמ ƒיםּ¿ .כ ≈„י
רו ָר¿ - ‰לנַ ≈ּ˙˜ ‡ו… ָ˙ ּ
∆ז¿ .‰ו ַכ ָ ּונָ ָ˙ם ¿ ּב ּ
יל.‰
"ﬠם ∆‡ ָח„" ּƒכ ¿רˆו… נָ ם ַחס ¿ו ָח ƒל ָ
ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿∆ ‰יַ ‰
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¿ו ַﬠל ¿מנָ ˙ ׁ ∆˘ ּל…‡ נ˙¿ ƒנַ ≈ ּ‚„ ¿ל ָכ ¿ך¿ ,מנַ ּƒסים ≈‰ם ָּכל ָ≈ ‰ﬠ˙ ¿ל ַפ ּ˙ו… ˙
‚ו ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰י ‰נ˙ָּ ƒן ƒל ׁ ¿˘מו… ר ׁ ָ˘ם ּ˙ו… ָרּ ‰ו ƒמ ¿ˆו…˙
נו‰≈ ˘∆ ׁ ,ם ƒי ¿„ ֲ‡ ּ
‡ו… ָ˙ ּ
¿
¿
ַו ֲ‡ ƒפ ּ
יﬠ
נו ¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
יל ּו ַל ¿מ ַƒ „¿ּ ‰ריןּ ‰ַ .כ…ל ַ‡ך ¿ו ַר˜ ¿ּכ ≈„י ƒל ¿מ ׁ˘ו… ך ‡ו… ָ˙ ּ
˙ונ ƒים ַּ˙ ַח˙
יו נ¿ ּ
˜ו ָפ¿ ‰מ ֻס ∆ ּי ∆מ˙ ¿ּכ ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר ƒי ¿ּ ‰
¿ל ׁ ָ˘ם¿ ,ו ַכ ֲﬠבו… ר ¿˙ ּ
חו ƒרים ַƒ ˆּ ¿ ‰ע ƒירים ּƒכ ¿רˆו… נָ ם≈ ‰ֲ ˘∆ ׁ ,רי זו… ‰ƒי‡
רו ָ˙ם‰≈ ,ם ַי ֲﬠ˘ׂ ּו ַ ּב ַ ּב ּ
ָמ ּ
נו ƒמ ּבו… ≈ר‡ ָ‰עו… ָלם¿ ,ו ָל ≈כן זו… ‰ƒי ¿ ּ‚ ≈ז ַר˙ ׁ ¿˘ ָמ„
ָּכל ַּכ ָ ּונָ ָ˙ם¿ ,לנַ ≈ּ˙˜ ‡ו… ָ˙ ּ
ַמ ָּמ ׁ˘.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„¿ '‰ :י ַר ≈חם∆ ,זַּ ‰מ˜ּ ˘∆ ׁ ּ ‰ו… ∆רָ ‰לנ ּו ַּ ‰יו… ם ¿ ּב ∆‡ ∆ר?˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ַ ı
י‰ם ׁ ∆˘ל עו… ¿כ ≈רי
נו ַמ ּƒכ ƒירים ∆‡˙ ַּכ ָ ּונו… ≈˙ ∆
¿מ ַל ּ≈מ„ּ¿ :כ ָבר ≈מ ∆ָ ‰ﬠ ָבר ָ‡ ּ
י‰םּ ‚ּ ƒ :י ּוס
„ו˙ ֲַ ‰ח ≈ר „ƒי˙ ָס ¿ב ָלַ ‰ר ּבו… ˙ ƒמ ≈י„ ∆
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ≈‡ ּל ּוּ ַ ‰ַ ,י ֲּ ‰
ָ ּבנו… ˙ ,נּ ˙ּ ƒו ≈חי ≈מ ˙ƒים¿ ˜ƒ ,ב ≈רי ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַ¿ ‰מ ֻח ָ ּל ƒלים ֲח ָ„ ׁ ˘ƒים ַל ¿ ּב ָ˜ ƒרים,
¿ועו… „ ¿ועו… „.
‡ו ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
ַַּ ‰מ ָ ּˆב ַ‰נּ ו… ָר‡ ַּ ∆ ‰ז≈ ‰≈ ‰חל ≈מ ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ילים˘ָׂ ּ ˘∆ ׁ ,נ¿ ּ
"ˆ ּיו… נ ƒים"¿ ,ו ַﬠ„
יּ ,‰ו ¿ל ַ‡ ַחר ƒמ ≈ּכן ׁ ˘ƒנּ ּו ׁ ¿˘ ָמם ¿ל ƒ
¿ו ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ƒמ ¿ˆו ∆…˙ ָ
יכים ּ ƒב ¿ז ָמ ָמם¿ '‰ ,י ַר ≈חם.
ַּ ‰יו… ם ַּ ∆ ‰ז‰≈ ‰ם ַמ ¿מ ׁ ƒ ˘ƒ
יכם ָל ַ„ ַﬠ˙¿ ,י ָל „ƒים ¿י ָ˜ ƒרים∆ ˘∆ ׁ ,ﬠ ∆ˆם ַר ¿עיו… ן ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ¿מ „ƒינָ ‰
ֲﬠ ≈ל ∆
נו ַﬠל
י‡˙ ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
ƒל ¿פנ≈ י ּ ƒב ַ
יח¿ ,ול…‡ ¿ל ַח ּכו… ˙ ׁ ∆˘˜‰ב"ָ ‰יבו… ‡ ¿ו ƒי ¿‚ ָ‡ ≈ל ּ
‰ו‡ ƒמי"‚
י‡˙ ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
‰ו‡ ¿ּכ ƒפ ָירּ ¿ ‰ב ƒב ַ
¿י ≈„י ¿מ ׁ ַ ˘ƒ
יח ׁ ∆˘ ּ
נוּ ,
יח ּ ˜≈ „¿ ˆƒ
¿
‰ו‡
‰ו‡ּ ,
רוך ּ
מונָ ּ ,‰ו ƒמי ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ַמ ֲ‡ ƒמין ׁ ∆˘ ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּב ּ
ƒע ¿ ּ˜ ≈רי ¡‡ ּ
יח ָ -י ָˆ‡ ƒמ ¿ּכ ַלל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ,רח"ל.
נו ַﬠל ¿י ≈„י ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
¿ל ַב ּ„ו… ƒי ¿‚ ַ‡ל ‡ו… ָ˙ ּ
יכים ¿ל ַ„ ≈ ּבר ַﬠל ָּכ ¿ךּ ¿ .ב ָכל
נו ¿ל ַמ ָ ּˆב ׁ ∆˘ ¿ ּˆ ƒר ƒ
נו ׁ ∆˘ ¿ ‚ּ ַ ‰ƒע ּ
‡ו… י ָל ּ
עו ּƒכי ≈בי˙ ַƒּ ‰מ ¿˜„ָּ ׁ˘ נַ ¿ׂ˘ ƒרף ¿ו ַﬠם
ַ„ּ ‰ו… רו… ˙‚ּ ַ ,ם ¿י ָל „ƒים ¿˜ ַט ּ ƒניםָ ,י ¿„ ּ
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נו¿ ,ו ַר˜
ינו ¿ול…‡ ּ ƒב ¿‚ ַלל ֻח ¿ל ׁ ָ˘ ≈˙ ּ
לו˙ƒ ,מ ּ ¿פנ≈ י ֲח ָט ≈‡ ּ
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ָי ָˆ‡ ַל ָ ּ‚ ּ
י˘י
¿ּכ ׁ ∆˘ ָ ּנ ׁ˘ ּוב ּ ƒב ¿˙ ׁ˘ ּו ָב≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמ ,‰יו… ƒרי„ ּ ≈ ˙‡∆ '‰בי˙ ַƒּ ‰מ ¿˜ ָּ„ ׁ˘ ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ל ׁ ƒ
¿ ּב ≈‡ ׁ˘ ƒמן ַַ ˘ָ ׁ ּ ‰מ ƒיםּ ˘ׁ ּ ˘∆ ׁ ,וב ל…‡ ∆י ¡ח ַרב ¿לעו… ָלם.

ַּ˙ ¿ל ƒמי„ :ז…‡˙ ‡ו… ∆מ ∆ר˙ַ ˘∆ ׁ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ‚ּ ƒ ‰ƒיע ּו ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ָָ ‰יָ ‰בר ּור
¿ל ֻכ ָ ּלם‡ָ ˘∆ ׁ ,ס ּור ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ָּכל ּ ¿פ ֻﬠ ָ ּלַ ‰ﬠל ¿מנָ ˙ ָל ≈ˆ‡˙ ≈מ ַ‚ּ ָ ‰ל ּו˙,
ּƒכי ∆ז ‰נ∆ ∆‚„ ¿רˆו… ן ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָ ּב ַר ¿ך?
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רו ָ¿ ‰י ָ˙∆ „∆ּ ‰ַ ‰ר ¿ך ַ¿ ‰י ƒח ָי„‰
¿מ ַל ּ ≈מ„ַ ‰≈ :בנ¿ ָּ˙ נָ כו… ןּ ¿ .ב„ו… רו… ˙ ָﬠ ָב ּ
‰ו „ƒים
¿ל ָƒ ‰ח ׁ
י˘ ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰לַ ‰ר˜ ַﬠל ¿י ≈„י ¿˙ ׁ˘ ּו ָבּ ‰ו ¿˙ ƒפ ָ ּל‚ּ ַ ,‰ם ¿י ּ
יו עו… ¿ר ƒכים ּ ˜ּ ˙ּƒון ֲחˆו… ˙ ּ ƒב ¿ב ƒכ ּיו… ˙˜‰˘∆ ׁ ,ב"¿ ‰י ַר ≈חם
ּ ¿פ ׁ˘ ּו ƒטים ָּ ‰
נו ּ ƒב ¿מ ≈ָ ‰ר.‰
ינו ¿ו ƒי ¿‚ ָ‡ ≈ל ּ
ָﬠ ≈ל ּ
ינו ַּ ‰יו… ם ֻמ ָּטל ¿ל ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ ּלל ּ ƒב ¿„ ָמעו… ˙ ¿ל˜‰ב"ּ ָ ˘∆ ׁ ,‰י ƒבי‡
ַ ּ‚ם ָﬠ ≈ל ּ
נו ∆‡˙ ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰ל≈ ˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰ל ָמ¿ ,‰ל ַכ ≈ ּון ּ ƒב ׁ ¿˘מ…נ∆ ∆ ‰ﬠ˘ׂ¿ ≈רּ ‰ו ¿ב ƒב ¿ר ַּכ˙ ַָּ ‰מזו… ן
ָל ּ

דפים אלו טעונים גניזה
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¿ּכ ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ּ ַפ ¿ ּל ƒלים ַﬠל ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰לֲ ‰ָ ‰ﬠ ָ ˙ƒי„ּ ,‰ו ¿ל ַˆ ּפו… ˙ יו… ם יו… ם ׁ ∆˘ ּ ƒי ָ ּבנ∆ ‰
≈בי˙ ַƒּ ‰מ ¿˜„ָּ ׁ˘ ּ ƒב ¿מ ≈ָ ‰ר.‰
יכם ֲח ׁ˘ ּו ָב‰
יכם ָל ַ„ ַﬠ˙ ¿י ָל „ƒים ¿י ָ˜ ƒריםּ ƒ ˘∆ ׁ ,ב ¿מ ֻי ָח„ ¿ּ˙ ƒפ ּלו… ≈˙ ∆
ַו ֲﬠ ≈ל ∆
נו
¿מ‡…„ ַ ּב ּ ׁ ָ˘ ַמ ƒים ¿ו ∆י ׁ˘ ָל ∆‰ן ּכ ַ…ח ָ ּ‚„ו… ל ƒל ¿פעו… לַ ,ח ַז"ל ¿מ ַל ּ¿מ „ƒים ‡ו… ָ˙ ּ
"∆ ‰בל
ּƒכי ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַƒ ˙ּ¿ ‰פ ָ ּל˘∆ ׁ ‰ל ˙ּƒינו… ˜ו… ˙ ׁ ∆˘ל ≈ ּבי˙ ַר ָ ּבן נָ ˜¿ ƒר‡ ∆
יכם ¿ל ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ ּלל ּו ¿ל ַכ ≈ ּון ַ ּב ¿ּ˙ ƒפ ָ ּל‰
י‰ם ׁ ∆˘ ≈‡ין ּבו… ≈ח ¿ט‡" ָל ≈כן ֲﬠ ≈ל ∆
ּ ƒפ ∆
ׁ ∆˘˜‰ב"¿ ‰י ַב ּ≈טל ∆‡˙ ָּכל ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙ ָָ ‰רעו… ˙ ׁ ∆˘ ≈‰ם רו… ˆƒים ƒל ¿‚זו… ר
יח
נו ∆‡˙ ¿מ ׁ ַ ˘ƒ
ינוƒ ,ו ַ
כו˙ ׁ ∆˘ל ַƒּ ‰מינ ƒים ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ַלח ָל ּ
יב ּ≈טל ∆‡˙ ַַּ ‰מ ¿ל ּ
ָﬠ ≈ל ּ
ינו ָ‡ ≈מן.
נו ּ ƒב ¿מ ≈ָ ‰ר¿ ‰ב ָי ≈מ ּ
נו ¿ל ָ‚ √‡ ≈ל ּ
ּ ˜≈ „¿ ˆƒ
ַּ˙ם ¿ול…‡ נַ ˘¿ ׁ ƒלם!!!
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ך

תקע בשופר גדול לחרותנו
ושא נס לקבץ גלויותנו
וקרב פזורנו מבין הגויים..
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תק
דש

ולה וישועה

ירא

רבש"ע

המשכילים לועגים מול יהודי 2
שנתפס עם זקן ופיאות
והוכה ע"י שוטרי הצאר

1

המשכילים מכינים
מכתב עם גזירות
על הדת ,עבור
הצאר ברוסיה

10

לא ה
פ

עכשיו גזירת הגיוס

11
מצהירים
אמונים
למדינה
וחוקיה

9

מיליוני ילדים מתחנכים ללא "שמע ישראל"

8

יוצאים מהם גזרות השכם והערב

4

המשכילים באו עם
רעיון חדש :להקים מדינה
יהודית ,להיות ככל הגויים

התקרבותם לגויים 3

לא הועילה ,הפוגרומים
פגעו גם במשכילים

"רק בדם תהיה 5
לנו הארץ",

7

הם הצליחו
לערב גם את החרדים

6
45

חטיפת ילדי טהרן והעברתם על
דתם ,כמו כן אצל ילדי תימן ועוד
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 ַס ָ ּב‡˙¿ ‡∆ ,מו… ל ַָ ‰ר ּ ƒבי ׁ ∆˘ ָ ּלנוּ ָל ַ˜ח ‡ו… ָ˙נוּ ¿ל ƒט ּיוּ ל ַ ּב ּ ָׂ˘„ו… ˙ּƒ ,כיַ ˆ¿ ‰ƒל ¿חנוּ ¿ ּב ƒמ ¿ב ָחן ָ˜ ׁ ∆˘ּ ¿ ‰ב ַﬠל ּ ∆פּ ַ .‰ב ּƒט ּיוּ ל ¿ ‰ƒס ּ ƒביר ָלנוּ ַָ ‰ר ּ ƒבי „ּ¿ ָב ƒרים
נו… ָר ‡ƒים ַﬠל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙ ּ ƒב ¿כ ָלל¿ ,ו ַﬠל ַַּ ‰מ ָ ּˆב ּבו… ָ‡נוּ ׁ ¿˘רוּ ƒים ¿ ּב‡ר.˜"‰
 ַמ‰ ‰וּ ‡ ¿ ‰ƒס ּ ƒביר ָל ∆כם? ‰וּ ‡ ¿ ‰ƒס ּ ƒביר ָלנוּ ׁ ָ˘ל…˘ נ¿ ֻ˜„ּ ו… ˙:ַ ˘∆ ׁ .1ר ¿עיו… ן ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙ ‰וּ ‡ַ ˘∆ ׁ ,ﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ל…‡ ַי ¿מ ˙ּƒין יו… ≈˙ר
ƒל ¿‚ ֻ‡ ָ ּלƒ ‰מן ַַ ˘ָ ׁ ּ ‰מ ƒים ַﬠל ¿י ≈„י ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
יחַ ,ר˜ ƒי ַ ּ˜ח ∆‡˙ ‚ּ ו… ָרלו…
¿ ּב ָי ָ„יו ¿ו ƒי ¿‚ ַ‡ל ∆‡˙ ַﬠ ¿ˆמו… ַ .ר ¿עיו… ן ַּכ ¿פ ָרנ ƒי ׁ ∆˘ ¿ ‰ƒמ ˆƒי‡ ¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ„
ילים.
ָי„וּ ַﬠ ַי ַח„ ƒעם ֲח ≈ב ָריו ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ּ ˆּ ƒ ‰ַ ˘∆ ׁ .2יו… נ ƒים ∆¡ ‰ﬠלוּ ¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ƒר ¿בבו… ˙ ¿י‰וּ „ƒים עו… „
ƒל ¿פנ≈ י ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ¿ ‰ועו… „ יו… ≈˙ר ¿ל ַ‡ ַחר ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ,‰
¿י‰וּ „ƒים ׁ ∆˘ ָ‰יוּ ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙¿ ,ו ָ¿ ‰פכוּ ‡ו… ָ˙ם ¿לפ ¿…ר ≈˜י
ע…ל¿ ,מ ַח ¿ ּל ≈לי ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ¿ ּב ַפ ¿ר ∆¿ ‰ס ָי‡ ¿ו˘ׂ ו… נ¿ ≈‡י ַ.˙ ָּ„‰
¿ .3ועו… „ ָ‡ ַמר ָלנוּ ַָ ‰ר ּ ƒביּ ˆּ ƒ ‰ַ ˘∆ ׁ ,יו… נ ƒים ‡ו… ¿ר ƒבים ַ ּ‚ם ָלנוּ ,
וּ ¿ב ַכוָּ נָ ָ˙ם ¿ל ָ ˙¿ ‰ƒﬠ ≈רב ¿ ּב ƒחנּ וּ ≈כנוּ וּ ¿ל ַ‚ ≈ ּיס ‡ו… ָ˙נוּ ַל ָ ּˆ ָב‡ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם.
 ‡ו… י˘¿ ׁ ,ל…מ ∆…'‰לע נ∆ ¿כ„ּ ƒי ַי ƒ ˜ּ ƒירי‡≈ ,ין ¿ל ָך ֻמ ּ ָׂ˘‚ ַﬠ„ ַּכ ָּמ‰≈ ‰ם
¿
עו… ˘ׂ ƒים ַּ ‰כ…ל ¿ל ַ˜ ¿ל ≈˜ל ‡ו… ָ˙נוּ ַ ,ל ֲ‰רו… ס ח"ו ∆‡˙ ַƒ ‰חנּ וּ ך ֲַ ‰ח ≈ר „ƒי,
¿ל ַ¿ ‰כנ ƒיס ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים ¿ונָ ׁ ˘ƒים ֲח ≈ר „ƒים ַל ֲﬠבו… „ ¿ ּב ׁ˘וּ ˜ ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ƒ ‰ַ ‰ח ּלו… נ ƒי˙,
יליםּ ˘∆ ׁ ,ל…‡ ¿ ‰ƒס ַּ˙ ּ ¿פ˜וּ ¿ ּב ָכ ¿ך ׁ ∆˘ ≈‰ם
י‰ם ַַּ ‰מ˘ׂ¿ ּƒכ ƒ
ַמ ָּמ ׁ˘ ¿ּכמו… ֲ‡בו… ≈˙ ∆
¿ ˜ַ ˙¿ ‰ƒל ¿˜לוּ ‰≈ ,ם ָרˆוּ ׁ ∆˘ ָּכל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַי ֲﬠ˘ׂ∆ ּ¿ ‰כמו… ָ˙ם ¿ו ָל ≈כן ¿ ‰ƒל ׁ ˘ƒינוּ
ַל ַ ּˆ‡ר‚ּ ַ .ם ַּכ ּיו… ם ּ ƒב ¿רˆו… נָ ם ¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒב ≈ירנוּ ַﬠל „ָּ ≈˙נוּ ּ ¿ ,בכ ַ…ח ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן
ַּ ָ ‰נ˙וּ ן ¿ ּב ָי ָ„ם.
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˘ו……ו˙ ַמ ¿ָ ּ ‰פ ¿ך ַ ּב ƒחנּּנוּּו ¿ך ֲַ ‰ח ≈ר „ƒי ¿ ּבייו……ום
‡ נƒƒנ ָּ˙ן ַל ֲﬠ˘ׂׂ
ַ‡ ¿ך ¿ ּבייו…ו…ו ¿„ ָﬠם ׁ ∆˘ ּל……‡
עו…ו…ו ≈רר
˙ּƒ ,כי ַָ „ּ ָָּ„‰בר ¿יע
נוּו ¿ ּב ַפ ַﬠם ַ‡ ַח˙,
ל‡
∆‡ ָח„
„¿ ,ו ≈כן …
…‡ נƒנ ָּ˙ן ¿ל ַ‚ ≈ ּיס ∆‡˙ ֻּכ ָ ּלנ ּ
ים …ז‡˙
˘ים
עו…ו ׂׂ ƒׂ˘ƒ
…„ָ ,ל ≈כן ≈‰ם ָ ּב ‡ƒים
‡„,
…‡˙ ¿ל ַ‡ט
ים ¿ ּב ָﬠ ¿ר ָמ¿ ‰וע …
„ו…ו ָל¿ ‰מ …
„וּו˙ ¿ ּ‚„ …
ַ ˙¿ ‰ƒנַנ ¿ ּ‚„ ּ
י‰ם ַ„ּ„‰ו…ו ֲח ˜ƒים
ים ַל ֲח ≈ב ≈רי ∆‰
‡ו…ו ¿מ ƒרים
¿ל ַ‡ט
ים ָ ּבם ¿ל ַמ ≈‰ר ∆‡˙
ט‰≈ .ם ¿ ּב ַﬠ ¿ˆ ָמם ‡ו…
¿
¿
יבוּו
נוּו˙ ַﬠל ¿מ ָנָנ˙ ¿ל ַ‚ּ ƒ ‰י ַﬠ
יךƒ ˆּ ָ ˘∆ ׁ ,ריך
ַƒ ‰ֲ ˙ַּ ‰ליך
יﬠ ¿ל ַמ ָּט ָר… ‡ ‰
‡ו…ו ָ˙ ּˆּ ƒ ‰ƒ ‰יב ּ
יך ַס ¿ב ָלנ ּ
¿
םּ¿ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ַַּ ‰מ ¿ָ ּ ‰פך ַי ¿ˆ ƒלי ַח
¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמם
יח.
יכים
נוּו ָ‡ ַמר ׁ ∆˘ ¿ ּˆ ƒרי ƒכ
 ַס ָ ּב‡ ∆ז ‰ננו…ו…ו ָר‡!ים ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ ּז˜
‡! ַָ ‰ר ּ ƒבי ׁ ∆˘ ָ ּלנ ּ
ינוּוּ ,וּו ¿ל ַכ ≈וּ≈וּון
˙ ׁ ∆˘ ¿ ּי ַב ּ≈טל ∆‡˙ ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זררו…ו…ו˙ ׁ ∆˘ ≈‰ם ‚ּּ‚ו……ו ¿ז ƒריים
˘‰י"˙
ַ ּב ¿ּ˙ ƒפ ָ ּל¿ ‰ל˘‰י"
ם ָﬠ ≈לינ ּ
יח
¿ ּב ∆י ∆˙ר ˘ׂ¿˘ ≈‡˙ ¿ּכ ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ּ ַפ ¿ ּל ƒליים
ח
˘≈ ׁ ּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,,‰ם ƒי ׁ ¿˘ ַלח ָלננוּּו ָמ ׁ ˘ƒי ַ
ם ַﬠל ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰ל‰
בב"‡..
בב"‡
כו……ונƒƒניים
בו…ו…וןןַ ‡ָ ,,מ ¿ר ָּ˙ „ּ¿ ּ¿„ ָב ƒריים
…„..
‡„
ם נ¿¿נכ
 ֲ‡נƒƒני ררו……ו ∆‡∆ ‰˙ָּ ‡ַ ˘∆ ׁ ‰י ∆ל„ נָָנבם ¿מ …
ם ׁ ∆˘ ּƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפיים
‡ ≈מ ƒבייןן ַמ„ּּ„וּו ַﬠ ∆י ׁ ¿˘נָנם ֲח ≈ר „ƒיים
‡ָ ‡ֲ ,בל ֲ‡ ƒנƒני ל……‡
ם
 ַס ָ ּב‡,נוּו.
רו…ו ˆƒים
ירו…ו˙ ַל ּ¿מ „ƒי ָינָנ,‰
≈ ‰ֲ ,‰רי ≈‰ם ר …
ַ ּב ¿ ּב ƒחיר …
ים ∆‡˙ ָר ָﬠ ≈˙נוּ
חו…ו…ו ׁ ¿˘ ƒביים
לוּו
ים ַ ּב ¿ּכ ∆נ∆נ ∆ס˙,
י‚ים
ם ׁ ∆˘ ַﬠל ¿י ≈„י ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿‰ייוּּו ָל ∆‰ם נ¿נ ˆƒי ‚ƒ
 ≈‰ם חיוּו ¿כל ּ
˙ ,י ּ
¿
¿
˙‡ַ ,,ך ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ׁ ∆˘ ¿ ּב ָכך ׁ ∆˘ ≈‰ם ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפיים
¿ל ּ ָ ‰ƒל ≈חם ƒמ ּ ƒב ¿פנƒניים
ם
ם נ∆∆נ ∆‚„ ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זררו…ו…ו˙
ם
˙≈ ,,י ׁ˘ ָל ∆‰ם ≈ח ∆ל˜ ¿ ּב ָכל ַֻ ‰ח ˜ּ ƒיים
ם ַל ¿ּכנ∆∆נ ∆ס˙
י‚‚יים
ם נ¿נ ˆƒי ƒ
ירו……ו˙ ¿ו ׁ˘ו……ו ¿ל ƒחיים
ַ ּב ¿ ּב ƒחיר
ם..
ם ƒמ ּ ׁ ָ˘ם
ַו ֲﬠ ˜ƒי ַירר˙ ַ‰ַ ˙„ּ ָָּ„‰נּנו……ו ¿ב ƒעיים
ם ֻח ˜ּ ƒיים
˘יים
˜≈ ‰ֲ ,,רי ≈‰ם ל……‡
ם נ∆∆נ ∆‚„
עו……ו˘ׂׂ ƒׂ ƒ
‡ע
‡ָ ,ל ָּמ≈ ‰י ׁ˘ ָל ∆‰ם ≈ח ∆ל˜
 ַס ָ ּב‡,ַ… ˙ּ ‰ו…ו ָר!‰
!‰
יר ¿ל ָךַ ּ .פ ַﬠם ¿ל ָכל
'‰ל
טב ˘¿ ׁ -ל… ∆…מ
יט
˘ׂ˘ƒיים
לע ¿ -ל ָמ¿ ‡ַ ˘∆ ׁ ‰ס ּ ƒביר
מ∆ '‰
ם ≈לב ≈‰י ≈
,,‰
˘ּ ַ ‰ב ּ¿מ „ƒיינָָנ‰
˜ו…ו…ו ≈בע ∆‡˙ ָּכל ַמּ ≈ ˘∆ ׁ ּ ‰י ָﬠ˘ׂ∆∆ ׂ
‰וּּו‡ ָָ ‰י˜ ‰
¿מ „ƒיינָָנָ ‰ָ ‰י∆ ‰מ ∆ל ¿ך‰˘∆ ׁ ,
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‰וּ ‡ ָָ ‰יּ ‰בו… ≈חר ∆‡˙ ˘ָׂ ָריו¿ ,מ ַמ ∆ ּנ ‰וּ ¿מ ַפ ּ≈טר ּƒכ ¿רˆו… נו… ˜ ,ו… ≈בע ֻח ˜ּ ƒים
)˘ ַ ּ‚ם ≈‰ם מוּ נוּ ַﬠל ָי„ו… (ָ ‰ָ ,י‰
ּƒכ ¿רˆו… נו… ¿ .ו ַ‚ם ‡ƒם ַ ˙¿ ‰ƒח ּ ׁ ≈˘ב ¿ ּביו… ֲﬠ ָˆיו ׁ ∆
∆זַ ‰ר˜ ¿ ּב˙ו… ר ≈ﬠ ָˆ ‰טו… ָבָ ‡ֲ ,‰בל ֲﬠ ָˆ ָ˙ם ל…‡ ƒח ¿ ּי ָב‡ ‰ו… ˙ו… ¿מ‡וּ ָמ,‰
¿ו ׁ˘וּ ם ∆‡ ¿ז ָרח ַו ֲ‡ ƒפ ּלוּ ˘ַׂ ר ל…‡ ָָ ‰יָ ‰יכו… ל לו… ַמר „ּ≈ ָﬠ¿ ‰מ ַח ∆ ּי ∆ב˙ ¿ ּב ַ‰נ¿ ָ˙‚ַ ‰
ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ .‰
ƒל ¿פנ≈ י ַּכ ָּמ≈ ‰מ‡ו… ˙ ׁ ָ˘נ ƒים≈ ‰≈ ,ח ּלוּ ¿לנַ ּ ׁ ≈˘ב רוּ חו… ˙ ֲח ָ„ ׁ˘ו… ˙ ָ ּבעו… ָלם.
נַ ¿פ ׁ˘ו… ׁ ∆˘ל ∆‰ָ ‰מו… ן נָ ¿˜ ָﬠƒ ‰מ ּ ׁ ¿ ˘ƒלטו… נו… ׁ ∆˘ל ַּ ָ ‰י ƒחי„ ׁ ∆˘ ּל…‡ ַ‡ ַח˙ ָ ּ‚ ַבל
"˘ ¿לטו… ן ָָ ‰ﬠם"¿ ‰ַ ¿ּ„ ,יינוּ ׁ ∆˘ ¿ ּל ָכל
ַ ּב ֲﬠ ƒריˆוּ ˙ ַ‡ ¿כ ָז ƒרי˙¿ ,ו ≈‰ם ָּ„ ¿ר ׁ˘וּ ׁ ƒ
ָי ƒחי„ ¿ו ָי ƒחי„ ƒי ¿∆ ‰יּ ¿ ‰ַ ‰זכוּ ˙ ƒל ¿˜ ּב ַ…ﬠ ∆‡˙ ַ‰נ¿ ָ¿ ˙‚ַ ‰ו ֻח ≈ ּ˜י ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ∆ .‰ו ¡‰יו… ˙
¿ול…‡ ׁ ַ˘ ָ ּי ¿ך ׁ ∆˘ ֻּכ ָ ּלם ַינ¿ ‰ƒי‚וּ ∆‡˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ָ ,‰ל ≈כן ‰ƒנ¿ ‰ƒי‚וּ ¿ ּב ƒחירו… ˙,
ׁ ∆˘ ָ ּב ∆‰ם ָּכל ∆‡ ¿ז ָרח ּבו… ≈חר ַ ּב ֻּמ ֲﬠ ָמ„ ַ¿ ‰מ ַי ≈ ּˆ‚ ∆‡˙ „ּ≈ עו… ָ˙יו¿ ,ו ָכ ¿ך ַ ּ‚ם ‰וּ ‡
 ַּ ָ ‰י ƒחי„  -נו… ≈טל ≈ח ∆ל˜ ¿ ּב ַ‰נ¿ ָ¿ּ ‰ַ ˙‚ַ ‰מ „ƒינָ ¿ ,‰ו ∆זּ ƒ ‰ַ ‰נ ¿˜ ָר‡ ַּכ ּיו… ם ׁ ¿ ˘ƒלטו… ן"„ּ∆ מו… ¿˜ ָר ƒטי".
ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ˜ƒ ‰≈ ˘∆ ׁ ‰ימוּ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ַ ּ‚ם ‰ƒי‡ ֻמ ׁ ¿˘ ∆ּ˙ ∆˙˙ ַﬠל ¿יסו… „
"„מו… ¿˜ ַר ¿ט ָיּ¿ ,"‰כלו… ַמר ׁ ∆˘ ּ≈מ ָ‡¿ ‰ו ∆ﬠ˘ׂ¿ ƒרים נ¿ ƒב ֲח ≈רי ָָ ‰ﬠם ַינ¿ ‰ƒי‚וּ ∆‡˙
ַ∆ּ ‰
ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ָּ .‰כל ֲח ≈בר ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ‰וּ ‡ ≈ח ∆ל˜ ≈מ ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן¿ ,ו ‡ƒם ∆י ¿ח ַסר ֲ‡ ƒפ ּלוּ
נָ ˆƒי‚ ∆‡ ָח„ ≈‡ין ƒל ¿כנ∆ ∆ס˙ זו… ּ˙ ∆…˜ף ֻח ˜ּ ƒי¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰ַ .לטו… ן ≈‡ינו… ׁ ַ˘ ָ ּי ¿ך ¿ל ַמנ¿ ‰ƒי‚
י‚ים ƒמ ַּט ¿עמו… ¿ ,ו ≈‰ם ¿מ ַמ ¿ל ‡ƒים ∆‡˙
∆ז‡ ‰ו… ַ‡ ≈חרּ ָ ‡∆ ,ל‡ ָָ ‰ﬠם ׁ˘ו… ≈ל ַח נ¿ ƒ ˆƒ
ׁ ¿˘ ƒליחוּ ָ˙ם ,נ¿ ƒמ ָˆ‡ ׁ ∆˘ ָּכל ּבו… ≈חר וּ בו… ≈חר ַמ ֲﬠ ƒמי„ ∆‡˙ ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן¿ ,ו‰וּ ‡
≈ח ∆ל˜ ƒמ ּ∆מ ָ ּנּƒ ,‰כי ¿לל…‡ ¿ ּב ƒחירו… ˙ ≈‡ין ׁ ¿ ˘ƒלטו… ן.
 ֲ‡נ ƒי ≈מ ƒבין ƒמ ּ¿„ ָב ∆ר ָיך ַס ָ ּב‡ַ ˘∆ ׁ ,ﬠל ¿י ≈„י ׁ ∆˘ ָּכל ָי ƒחי„ ¿ו ָי ƒחי„ ׁ˘ו… ≈ל ַח
נָ ˆƒי‚∆ ,ז ‰ל…‡ ¿ּכמו… ׁ ∆˘ ּ ׁ˘ו… ¿ל ƒחים ƒמ ׁ ∆
י˘‰וּ ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒליחוּ ˙ ¿ל ַ‚ּ ƒ ‰י„ ַמ ּ ׁ ∆˘‰וּ
י˘‰וּ ƒל ¿‰יו… ˙
¿מ ֻס ָ ּים ,וּ ָב ∆ז∆ ,‰ז ‰נַ ‚¿ ƒמרּ ָ ‡∆ ,ל‡ ∆זּ¿ ‰כמו… ׁ ∆˘ ּ¿מ ַמ ּ ƒנים ƒמ ׁ ∆
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¿ ,,‰ו ‡ƒם ∆י ¿ח ַסר ֲ‡ ƒפ ּלוּּו
מוּוּונָָנ‰
≈ח ∆ל˜ ƒמ ּ ָפ ∆זל ׁ ∆˘ ָּכל ≈ח ∆ל˜ ¿ו ≈ח ∆ל˜ ּבו…ונ∆∆נ˙ּ¿ ‰ַ ˙‡∆ ‰מ
מוּוּונָָנ ‰ל……‡
ם..
לוּוּום
‡ ׁ ָ˘ ָוּ¿ ‰כל
ל˙ּ¿ ‰ַ ,,מ
≈ח ∆ל˜ ∆‡ ָח„ ≈מ ַָ ּ ‰פ ∆זל
בו…ו…וןןַ ˆ¿ ‰ƒ ,,ל ¿ח ָּ˙ ָל ∆ר ∆„˙
…'‰לע ׁ ∆˘ ַ‡ ָּ˙∆ ‰י ∆ל„ נָָנב
מ∆ '‰ל
רו…ו ∆‡˘¿ ׁ ‰ל… …
 ֲ‡ ƒנƒני רו…י!
סו…וף ַ ַּ ּ„ ¿ע ˙ּƒי!
¿לס …
יל
ים ¿ל ׁ ָ˘ם ַר˜ ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒביל
‰ו…ו ¿ל ƒכים
טו…ו ֲﬠנƒנים
 ֲ‡ ָבל ַס ָ ּב‡,ים ׁ ∆˘ ≈‰ם ‰ו…
‡≈ ‰ֲ ,רי ≈‰ם ט …
˙?
¿ל ַˆּ ƒ ‰ייל
?
ל ∆‡˙ ַ˙„ּ„ָָּ„‰
יל
ים≈ ‰ֲ ,,רי ∆‡˙ ∆ז‰
לים
לוּו ƒי ¿∆ ‰י∆ ‡¡ ‰מ˙ ׁ ∆˘ ָ‡ ≈כן ≈‰ם ַמ ˆּ ƒי ƒ
 ֲ‡ ƒפ ּל ּוּו ל ּעו…ו ¿מ „ƒים
‰וּו „ƒים
טו…ון
ים ¿ל ַח ≈„ּ≈„ּ„ ׁ˘ ׁ ¿ ˘ƒלט …
ים ע …
¿ּכ ָבר ≈ַ ‰ב ¿נ¿נ ָּ˙ ∆ ˘∆ ׁ -ﬠ ∆ˆם ַָ „ּ„ָּ„ָ ‰בר ׁ ∆˘ ¿ ּי‰וּ
י‰וּוּו „ƒי
˙ו…ו…ו ‰ƒיי‡
סוּּור ƒלי‰
ם‡ָ ,,ס
לוּּו˙ וּּו ¿‚ ֻ‡ ָ ּלƒ ‰מן ַַ ˘ָ ׁ ּ ‰מ ƒים
‡ ¿ּכ ƒפי ָיררּ ¿ ‰ב ָ‚ל
י‡וּוּו˙
ׁ ∆˘ ּ¿מ ˆƒי‡
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יח ƒל ּט…ל ≈ח ∆ל˜ ָ ּב ּ‡ƒ ,‰ם ≈ּכןƒ ‡ֲ ,פ ּלוּ ‡ƒם ַﬠל
י‡˙ ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
ַַּ ‰מ ֲ‡ ƒמין ¿ ּב ƒב ַ
¿י ≈„י ָּכ ¿ך ∆ ‰¿ ˙ּƒיָ ˆּ ָ ‰ַ ‰ל„‚¿ ‰ו… ָל¿ ‰מ‡…„ ַל ַ ּי ֲ„‰וּ ˙ּ ָ ,ברוּ ר ׁ ∆˘ ַָ „ָּ ‰בר ָ‡סוּ ר.
יסיו… ן ַ≈ּ ‰מ ƒסי˙
…'‰לע ֲ‡נ ƒי ַ‡ ¿ס ּ ƒביר ¿ל ָך יו… ≈˙ר .נ¿ ַˆ ≈ ּיר ׁ ∆˘ ‡ƒם ַƒּ ‰מ ¿
ׁ ¿˘ל…מ ∆
¿י‰וּ „ƒים ¿לע"זַ ,י ¿ח ¿ ּברוּ ַי ¿ח„ָּ יו ¿ו ַי ֲﬠ˘ׂ וּ ָל ∆‰ם ¿מ „ƒינָ ַּ ˘∆ ׁ ,‰מ ּ¿ט ָר ָ˙ ּƒ ‰ל ¿˙ ּפו… ס
¿ ּב ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙ם ַּכ ָּמּ ˘∆ ׁ ‰יו… ≈˙ר ¿י‰וּ „ƒים‡ֲ ,נ ƒי ׁ˘ו… ≈‡ל ‡ו… ¿˙ ָך ‡ƒ ‰ַ -ם ¿י‰וּ „ƒי
ַמ ֲ‡ ƒמין ָָ ‰יƒ ‰מ ¿ˆ ָט ≈רף ¿ל ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָלָּ ˘∆ ׁ ‰כזו… ‚ּ ַ ,ם ‡ƒם ַּכוָּ נָ ˙ו… ¿ל ַˆּ ƒ ‰יל!!!
 ַס ָ ּב‡ּ ∆ ,ב ַטח ׁ ∆˘ ּל…‡! ƒלי‰וּ „ƒי ָ‡סוּ ר ¿ל ַ¿ ‰ר‡ו… ˙ ׁ ∆˘‰וּ ‡ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ףƒעם ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרƒ ‡ֲ ,‰פ ּ
ילוּ ¿ּכ ≈„י ¿ל ַˆּ ƒ ‰יל.
…'‰לע¿ּ ‰ַ ,מ „ƒינָ ˜ƒ ‰≈ ˘∆ ׁ ‰ימוּ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ‰ƒי‡ ַמ ¿לכוּ ˙
 ‡ƒם ָּכ ¿ך ׁ ¿˘ל…מ ∆ׁ ∆˘ל ƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ,וּ ƒמינוּ ˙ ¿ ּ‚רוּ ָﬠ ‰יו… ≈˙ר ≈מע"ז ַּכ ¿מב ָ…‡ר
ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡ וּ ¿ברמב"ם וּ ¿ב ָכל ַּ ‰פו… ¿ס ˜ƒים¿ ,ו ַַּ ‰ט ַﬠםƒ ,מ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ּƒמינוּ ˙
י ‰עו… „ יו… ≈˙ר ≈מע"זָ .ל ≈כן ָ ּברוּ ר ׁ ∆˘ ָ‡סוּ ר
מו… ׁ ∆˘ ∆כ˙ ¿ל ≈ ‚ּ ָ ‰ƒרר ַ‡ ֲח ∆ר ָ
י‰םƒ ‡ֲ ,פ ּ
ילוּ ַﬠל ¿מנָ ˙ ¿ל ַˆּ ƒ ‰יל ƒמ ¿ ּ‚ ≈זרו… ˙.
¿ל ׁ˘וּ ם ¿י‰וּ „ƒי ¿ל ָ ˆ¿ ‰ƒט ≈רף ֲ‡ ≈ל ∆
ƒמ ¿ ּל ַב„ ז…‡˙ ַ‡ ָּ˙ ‰יו… ≈„ ַﬠ ׁ ∆˘ ּ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל ‰זו… ַמ ֲח ƒז ָ
י˜ ‰וּ בו… נָ  ‰ע"ז ֲח ָ„ ׁ ˘ƒים,
יל‡ ≈י ׁ˘ ¿ ּב ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל ‰זו… ַ ּ‚ם ֲﬠו…ן ע"ז ַמ ָּמ ׁ˘.
ƒמ ּ≈מ ָ
¿ל ָמָ ָּ„‰ַ ‰בר ּ„ו… ∆מ¿ ,‰ל‡ו… ָ˙ ֲּ ‰ﬠ ָי ָר ‰נַ ַּ„ ƒח˙ ׁ ∆˘ ָּמ ¿ˆ‡וּ ¿ ּב ּ ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ּ ¿פסוּ ל
¿ ּב ≈ס ∆פר ּ˙ו… ָרּ ָ ˘∆ ׁ ‰ל ∆‰ם¿ ,ול…‡ ָָ ‰יּ ַ ‰ב ּ ƒנ ¿מ ָˆ‡ ּ ƒב ¿˙חוּ ם ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ≈ס ∆פר ּ˙ו… ָר‰
ַ‡ ≈חרַ ‰ֲ ,י ֲﬠ ∆לַ ‰ﬠל ַַ „ַּ ‰ﬠ˙ ƒל ¿˜ר…‡ ¿לסו… ≈פר ¿ל ַ˙ ≈ ּ˜ן ∆‡˙ ַָּ ‰טעוּ ˙ ¿ ּב ∆ﬠ ∆ˆם
י‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
"ˆּ ƒ ‰יל" ∆‡˙ ¿˜ ƒר ַ
יו… ם ַּ ָ ˘ַ ׁ ּ ‰ב˙ ַחס ¿ו ׁ ָ˘לו… םּ¿ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ּיוּ ¿כלוּ ¿ל ַ
 ֲ≈ ‰רי ≈‡ין ¿ל ָך ‚ּ ƒחוּ ¿ך ַמ ¿כ ‡ƒיב ָ ּ‚„ו… ל ƒמ ∆ ּזּ ƒ ‰ַ .‰נ ָּ˙ן ¿ל ַˆּ ƒ ‰יל ַי ֲ„‰וּ ˙יס˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר!?‰
ּ ƒב ¿ר ƒמ ַ
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…'‰לעּ¿ ,כ ׁ ∆˘ ּ¿מכו… נ¿ נ ƒים ≈מ ָח ָ„ ׁ˘ ∆‡˙ ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ָּ ,כל ƒמי
ָּ„ ָבר נו… ָסף˘¿ ׁ ,ל…מ ∆
ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿ב ַחר ָ ּב ּּ¿ ‰כ ָח ≈ברַ ,ח ָ ּיב ¿ל ַ‰ƒ ˆ¿ ‰יר ¡‡מוּ נ ƒים ַל ּ¿מ „ƒינָ  ‰וּ ¿ל ֻח ≈ ּ˜י ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙.
 וּ ַמָּ ‰כל ָּכ ¿ך נו… ָר‡ ָ ּב ∆ז?‰ ֻח ˜ּ ƒים ַר ּ ƒבים ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַ˜ ¿ ּב ƒלים ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ זו… ‰≈ ,ם נ∆ ∆‚„ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ,‰ו ≈‡ ¿
יך ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ƒלי‰וּ „ƒי ַמ ֲ‡ ƒמין ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ ּיב ƒל ¿‰יו… ˙ נ∆ ¡‡ ָמן
¿ל ֻח ˜ּ ƒים ׁ ∆˘ ≈‰ם נ∆ ∆‚„ ַ˙ּ ‰ו… ָר!?‰
¿ ּבנו… ָסף ָל ∆זָ ‰ﬠ ∆ל ָ
יך ָל ַ„ ַﬠ˙ ּƒכי ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ּ ≈ ˜ƒבל ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָרּ ¿ ‰ב ַ‰ר
י‰ם ַח ָ ּי ƒבים ָ‡נוּ ƒלנ¿ .‚…‰
ƒסינַ י ָ ּב ּּ¿ ‰כ˙וּ ƒבים ָּכל ַ ƒּ„‰ינ ƒים ¿ו ַֻ ‰ח ˜ּ ƒים¿ ,ל ƒפ ∆
יח ַﬠל ַ¿ ˘ֻ ׁ ּ ‰ל ָחן ≈‡ ∆יז„ƒ ‰ין ׁ ∆˘ ּ ƒנ ַּ˙ן ָלנוּ ƒמ ּƒסינַ י,
ָל ≈כן ∆ﬠ ∆ˆם ַָ „ָּ ‰בר ¿ל ַּ ƒ ‰נ ַ
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ָל„וּ ן ָﬠ ָליו ‡ƒם ָר‡וּ י ƒלנ¿ ּ ‚…‰בו… ‡ƒם ל…‡ ,זו… ‰ƒי ַּ ˙¿ ‰ƒכ ֲח ׁ˘וּ ˙ ¿ל ָכל
ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָ ּל ּ.‰
 ַס ָ ּב‡ ,ל…‡ ƒי ָּ˙ ≈כן ׁ ∆˘ ּ ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ּ˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙ ƒמ ¿˙ ַּכוּ¿ נ ƒים ƒל ׁ ¿˘בוּ ַﬠ˙¡‡מוּ נ ƒים ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙‰≈ ,ם ¿ ּב ַו ַּ„‡י ַמ ¿ˆ ƒ ‰ƒירים ַר˜ ¿ּכ ≈„י ׁ ∆˘ ּיוּ ¿כלוּ ¿ל ָּ ‰ƒכנ≈ ס
¿ל ׁ ָ˘ם.
'‰לעָ ‰ֲ ,ל ָכ¿ ּ ‰פסוּ ָ˜‰ƒ ‰י‡ ׁ ∆˘ ‡ƒם ‚ּ ו… י רו… ≈ˆ ַח¿ ,מ ַח ּ ≈פ˘ׂ
 ׁ ¿˘ל ∆…מ ∆¿י‰וּ „ƒים ¿ל ָ¿ ‰ר ָ‚ם¿ ,ו‰וּ ‡ ּפו… ≈‚ ׁ˘ ָ ּב ָ‡ ָ„ם ¿ו ׁ˘ו… ֲ‡לו… ‡ƒם ‰וּ ‡ ¿י‰וּ „ƒי‡ָ ,סוּ ר
לו… לו… ַמר ׁ ∆˘‰וּ ‡ ל…‡ ¿י‰וּ „ƒי‚ּ ַ ,ם ‡ƒם ַ ּ‚‰ו… י ַי ֲ‰ר…‚ ‡ו… ˙ו… ּ ƒב ¿‚ ַלל ≈ּכן,
ח"וּƒ .כי ָ‡סוּ ר ַל ¿ ּי‰וּ „ƒי לו… ַמר ֲ‡ ƒפ ּלוּ ¿ל ∆ר ַ‚ע ָ˜ט ָּ„ ָבר ׁ ∆˘ ַּמ ׁ ¿˘ ָמעוּ ˙ו… ,
¿ּכ ּ ‡ƒלוּ ח"ו ָ ּב ַ‚„ ¿ ּב˙ו… ָר˙ו… ≈ו‡ל ָ…˜יו‚ּ ַ ,ם ‡ƒם ∆זַ ‰ר˜ ¿ּכ ַל ּ ≈פי חוּ  ıוּ ¿ב ƒל ּבו…
‰וּ ‡ נ∆ ¡‡ ָמן ¿לל…‡ ¿ס ָי‚ ַל ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘ƒ ‡ֲ ,‰פ ּלוּ ‡ƒם ַﬠל ¿י ≈„י ∆זƒ ‰י ָ ּנ ≈ˆל
ƒמ ָּמ ∆ו˙ ָ ּבטוּ ַח¿ .ו ַﬠל „ָּ ָבר ∆זָ ‰מ ¿סרוּ נַ ¿פ ׁ ָ˘ם ֲ‡ ָל ƒפים וּ ¿ר ָבבו… ˙ ¿י‰וּ „ƒים
¿ ּב ָכל ַ ּ„‰ו… רו… ˙.
נ¿ ƒמ ָˆ‡ ׁ ∆˘ ַ ּ‚ם ‡ƒם ≈‡ין ַּכוָּ נָ ˙ו… ׁ ∆˘ל ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ַַּ ‰מ ¿ˆ ‰ƒיר ¡‡מוּ נ ƒים
ƒל ¿‰יו… ˙ נ∆ ¡‡ ָמן ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙ ַל ֻח ˜ּ ƒים ׁ ∆˘ ≈‰ם נ∆ ∆‚„ ַ˙ּ ‰ו… ָרָ ,‰ﬠ ָליו ƒל ¿מס…ר ∆‡˙
נַ ¿פ ׁ˘ו… ¿ול…‡ ¿ל‰ו… ˆƒי‡ ƒמ ּ ƒפיו ַּכ ּ¿„ ָב ƒרים ָּ ∆ ‡≈ ‰ל.(‰
 וּ ¿ל ƒפי ַמַ ‡ָ ˘∆ ׁ ּ ‰מ ¿ר ָּ˙ ƒמ ּ˜ ∆…„ם ַס ָ ּב‡ ,יו… ≈ˆ‡ ׁ ∆˘ ּל…‡ ַר˜ ַּ ָ ‰נ ˆƒי‚ׁ ∆˘ ַּמ ¿ˆ ‰ƒיר ¡‡מוּ נ ƒים עו… ≈בר ַﬠל ּ ‡ƒסוּ רּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַ ּ‚ם ƒמי ׁ ∆˘ ָ ּב ַחר ּבו… ≈ ,י ׁ˘ לו…
≈ח ∆ל˜ ָ ּב ∆ז ,‰ל…‡ ≈כן ַס ָ ּב‡?
ּ ¿ -ב ∆¿ ‰ח ≈לט! ¿ּכמו… ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר ¿ ‰ƒס ַ ּב ¿ר ˙ּƒי ¿ל ָך.
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˙ַ ,ח ָ ּיב
רַ ˘∆ ׁ ,ﬠל ¿מ ָנָנ˙ ¿ל ּ ≈ ˜ַ ˙¿ ‰ƒבל ¿ּכ ָח ≈בר ַ ּב ¿ּכנ∆∆נ ∆ס˙,
עו…ו„ י …יו…ו ≈˙ר,
ַו ֲ‡ ָב ≈‡ר ¿ל ָך ע …
ƒל ¿‰ייו……ו˙ ¿ל ָכל נָָנ ˆƒיי‚‚ ַס ¿ך ¿מ ֻס ָ ּים ׁ ∆˘ל ֲ‡נָָנ ׁ ˘ƒיים
בוּוּוררו……ו¿ ,ו ‡ƒם ָח ≈סר
ם ׁ ∆˘ ָ ּב ֲחררוּוּו ֲﬠב
ע ,,ל……‡
ס ,,נƒנ ¿מ ָˆ‡ ׁ ∆˘ ָּכל
‡ ייוּּו ַכל ¿ל ָּ ‰ƒכנ≈≈נס
כוּּום ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˜ ַ ּבע
˜ו……ול ∆‡ ָח„ ַל ּ¿סכ
ֲ‡ ƒפ ּלוּו ˜
פ ַ…ﬠ
˘‡ ָ ּב ַ‡ ֲח ָרייוּוּו˙ ַﬠל
˙ו…ו…ו¿ ,ו ַּ ‰בו…ו ≈חר ננו……ו˘ׂ≈≈ ׂ
ﬠל ּ ƒב ¿ב ƒחי ָירר˙
∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ׁ ֻ˘ ָּ˙ף ¿ ּב ּ …
˙(ּƒ ,,כי ¿כ ƒפי ׁ ∆˘ ָ‡ ַמ ¿ר ˙ּƒי ¿לךָ,
ב ּ ׁ ָ˘נƒƒניים
)ב
‡ו……ו˙(
ם ַּ ָ ‰ב‡
˘ּ ָ ‰ַ ‰נ ˆƒיי‚‚ ) ַ ּ
ָּכל ַמּ ַ ˘∆ ׁ ‰י ֲﬠ˘ׂ∆∆ ׂ
˙ו…ו…ו ַ ּב ¿ּכנ∆∆נ ∆ס˙ ‰ƒיי‡
ל..
˜ו……ול
˜ו……ול ¿ו˜
…חו……ו ׁ ∆˘ל ָּכל ˜
כח
ֲח ≈בררוּוּו˙
‡ ƒמ ּ …
ַו ֲ‡נƒני ררו……ו ∆ˆ¿ ‰ל ַס ּ ≈פר ¿ל ָךָ ‰ָ ˘∆ ׁ ,י‡≈ ‰י ∆יזזֲ ‰ח ≈בר ¿ּכנ∆∆נ ∆ס˙ ׁ ∆˘ ָר ָˆ¿ ‰ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּכם
‰ו……ו ƒסייף
י‰
מוּּונƒניים
ח…˜
ף
‰ ,‰
ם ַל ּ¿מ „ƒיינָָנ ‰וּו ¿ל ֻח ∆ ּ˜י ָ
‰וּוּו‡ ‰ƒ ˆ¿ ‰ƒיירר ¡‡מ
 ,,‰וּּו ¿כ ׁ ∆˘‰
˜ ∆ז‰
ַﬠל …
ָ
„"..
עו……ו ָלם ָו ∆ﬠ„"
י„¿ ,,לע
˙ו……ו ָר ¿˙ך ָ˙ ƒמי„
"וו ∆‡ ׁ ¿˘ ¿מ ָר˙ ‰
ים¿ " ::
∆‡˙ ַƒּ ‰מ ּ ƒלים
‰וּּו ָב‡ ּ ƒב ¿פנ≈≈ני ≈ ּביי˙
םָ ּ ˘∆ ׁ ,,פ ַס˜ ¿ּכ ¿ „ƒל ַּ ָ ‰לןן::
˙ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָטם
ƒענ¿נ ָיננו……ו ‰
תיק מס' 87/400

מי אשר כוונתו להתנות את נאמנותו לחוקי המדינה
בתנאי שלא יעמדו בסתירה לחוקי התורה ,או מי שאומר
אני נשמע לחוקי הכנסת כל עוד אין הם מפירים חוק
שהוא עליון מהם כי אחריות העליונה היא לחוקי השם.
אז יש לראות כמי שלא הצהיר אמונים לכנסת ואינו יכול
להתחשב נאמן לשליחותו בכנסת ובמדינה.
כשם ששופט או דיין חייב לפעול לפי חוקי המדינה
החלים על הענין הנדון ,גם אם הם שונים מדין תורה ,כך
חייב גם חבר כנסת להכיר בעליונותם של חוקי הכנסת .לא
רק כל עוד הם עולים בקנה אחד עם דין התורה ,כי אם
גם כאשר קיימת סתירה בין השנים .הוספה מתוך כוונה
נסתרת להעמיד את דין התורה מעל לחוקי המדינה  -מעשה
פסול הוא".
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¿ו ָל ≈כן ָ˜ ַבע ≈ ּבי˙ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָטם ׁ ∆˘ ַָ ‰ָ ˆ¿ ‰ר˙ו… ≈‡ינָ ָּ ˘ָ ׁ ‰ו¿ ‰מ‡וּ ָמ¿ ,‰ו‰וּ ‡
ֻח ַ ּיב ¿ל ַ‰ƒ ˆ¿ ‰יר ׁ ≈˘נ ƒי˙ ¿לל…‡ ַ‰‰ו… ָס ָפ.‰
 ַס ָ ּב‡∆ ,ז ‰נו… ָר‡ ¿ו ָ‡י…םּƒ ,כי יו… ≈ˆ‡ ¿ל ƒפי ∆זָּ ˘∆ ׁ ‰כל ֲח ≈בר ¿ּכנ∆ ∆ס˙¿ּכ ׁ ∆˘ ַּמ ¿ˆ ‰ƒיר ַָ ‰ָ ˆ¿ ‰ר˙ו… ֻ ,מ ָ ּנח ּ ƒב ¿„ ָב ָריו ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַח ≈ ּיב ¿ל ַּƒ ‰כיר ׁ ∆˘ ֻח ≈ ּ˜י
ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ≈‰ם ≈מ ַﬠל ¿ל ֻח ≈ ּ˜י ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‡≈ ,‰
יך ƒי ָּ˙ ≈כן ׁ ∆˘ ¿ ּי‰וּ „ƒים ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָר‰
ימים ¿ל ַ‰ƒ ˆ¿ ‰יר ּ¿„ ָב ƒרים ּבו… ƒטים ׁ ∆˘ ָּכ ≈‡ ּלוּ ?!
ַמ ¿ס ּƒכ ƒ
…'‰לעָּ ,כל ַמ¿ ‰ƒ ˘∆ ׁ ּ ‰ס ַ ּב ¿ר ˙ּƒי ¿ל ָך ַﬠ„ ַﬠ ָּ˙‡ָ ˘∆ ׁ ,‰סוּ ר
 ׁ ¿˘ל…מ ∆¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמם¿ ,ו ַל ֲﬠבו… ר ¿ ּב ָכ ¿ך ַﬠל ָּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים ַ‰נּ ו… ָר ‡ƒים ׁ ∆˘ ּ ≈פ ַר ¿ט ˙ּƒי
¿ל ָך‚ּ ַ ,ם ַﬠל ¿מנָ ˙ ƒל ¿מנו… ַﬠ ¿ ּ‚ ≈זרו… ˙ָ ‡ֲ ,בל ¿ּכ ַ„‡י ׁ ∆˘ ≈ּ˙ ַ„ע ׁ ∆˘ ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙
˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒפוּ ָ˙ם ׁ ∆˘ל ֲַ ‰ח ≈ר „ƒים ַ ּב ¿ ּב ƒחירו… ˙ וּ ַב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ַ ,ר˜ ‚ּ ו… ≈רם ַ∆ ‰∆ ‰פ ¿ך,
¿ל ƒח ּזוּ ˜ ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙!
 ַס ָ ּב‡ָ ,ל ָּמ?‰ ≈ּכ ָיון ׁ ∆˘ ֲַ ‰ח ≈ר „ƒים ≈‰ם ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚ּ ¿ ‰ב˙ו… ¿ך ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙¿ ,ו ≈ﬠ ∆˜ב ָּכ ¿ךלו… ¿˜ ƒחים ≈מ ∆‰ם ַּ˙ ¿פ ƒ ˜ƒי„ים ַ ּב ּ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל ,‰נו… ∆ˆ ∆ר˙ ַּ˙ ֲחרוּ ˙ ƒמ ¿פ ַל ¿ ּ‚ ˙ƒי˙
¿ּכ ׁ ∆˘ ָּכל ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚ ‰רו… ָˆ¿ ‰ל ַ¿ ‰ר‡ו… ˙ ׁ ∆˘ ‰ƒי‡ ֲח ָז ָ˜ ‰יו… ≈˙ר¿ ,מ ˆƒי‡וּ ˙
ַ ּ‚‰ו… ∆ר ∆מ˙ ¿ל ַַ ָּ„‚¿ ‰ל˙ ַ˘ƒׂ ּ ‰נ¿ ָ‡ƒּ ‰ַ ‰מ ¿˙ ַ ּב ּ≈ט‡˙ ּ ƒב ¿‚ ≈זרו… ˙ נו… ָספו… ˙ נ∆ ∆‚„ ַ,˙„ָּ ‰
יב ָ˙ם ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ּƒ ,כי ‡ƒם ¿ל ∆∆ ‰פ ¿ךַ ,ר˜
י˘ ָ
ילים ּ ƒב ׁ ƒ
ָּכ ¿ך ׁ ∆˘ ּל…‡ ַ„י ׁ ∆˘ ּל…‡ מו… ƒע ƒ
יפין ˘ׂ ƒנ¿ ַ‡˙ ַ ˙ ָּ„‰יו… ≈˙ר ¿ויו… ≈˙ר¿ ,ו ַ¿ ‰ר ≈ ּב≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙ ≈‰ם ‚ּ ו… ¿ז ƒרים ַר˜
מו… ƒס ƒ
ƒמ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ּƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפים ƒע ָּמ ∆‰ם.
יַ ˘ָ ׁ ‰מ ¿ע ָּ˙ ≈מ ַָ ‰ר ּ ƒבי ∆‡ ¿˙מו… לƒּ ‰ַ ,מ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙
וּ ¿ל ֻ„ ¿‚ ָמ≈ ‚ּ ¿ :‰ז ַר˙ ַּ ‚ּ ƒ ‰יוּ סָ ,ﬠ ∆ל ָ
ֲַ ‰ח ≈ר ּ „ƒיו… ˙ ≈‰ם ָƒ ˘≈ ׁ ‡ֲ ‰מים ¿ ּב ָכ ¿ך¿ ,ו ‰ƒי‡ ּ˙ו… ָˆ ָ‡¿ ‰י ׁ ָ ˘ƒיר˘∆ ׁ ‰ל ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ ּברוּ ˙
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ם ׁ ¿ ˘ƒוייו……ון ַ ּב ¿ ּז ֻכ ּיו……ו˙
ם ׁ ∆˘ ‡ƒם ַ‡ ∆ּ˙ם ררו……ו ˆƒיים
טו……ו ֲﬠנƒניים
םט
םּƒ ,,כי ַƒ ‰ח ּלו……ונƒƒניים
ƒע ָּמ ∆‰ם
"˘
כיים
יכ
..‰
בו……ו˙ ׁ ∆˘ל ַ¿ּ ‰מ „ƒיינָָנ‰
חו……וב
לו…ו…ו ַמר ַ ּ‚ם ַ ּבח
ל"" ¿ּכל
˘ ¿וייו……ון ַ ּב ≈ ּנ ∆טל
ם ַ ּ‚ם " ׁ ƒ
ֲ≈ ‰רי ¿ˆ ƒרי ƒ
‡ ָ‰ייוּוּו ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפיים
ם ל……‡
ַמ‡≈ ˘∆ ׁ ּ ‰ייןן ≈ּכן ‡ƒם ֲַ ‰ח ≈ר „ƒיים
לַ ,,ר˜
ם ƒע ָּמ ∆‰ם ¿ּכ ָלל
מיים
ימ
˙ ,,ל……‡
‡ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפיים
„ ,,ל……‡
ָ‰ייוּוּו ַח ּ ƒייים
ם ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚‰
‡ ¿מ ˜ƒי ƒ
ירו…ו…ו˙
ם ַ ּב ¿ ּב ƒחיר
ם ¿ ּבנƒƒנ ¿פ ָר„
ם ¿מ ƒע ּ ƒזיים
‡ ָ‰ייוּּו ַƒ ‰ח ּלו…ונƒניים
 ,,‰ל……‡
ינוּּו ¿ ּ‚ ≈זררו……ו˙
ם ƒל ¿‚זזו…ו…ור ָﬠ ≈לינ
ַ ּב ¿ּכנ∆∆נ ∆ס˙ ¿ו ≈כן ָ¿ ‰ל ָ‡‰
ָּכ ≈‡ ּלוּו.
מוּּו ¿ל ַָ ‰רע ייו……ו ≈˙רר¿ ,,ו ַי ¿ח ¿זררוּּו
‡וּּו ׁ ∆˘ ¿ ּב ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ ּבררוּּו ָ˙ם ָ ּ‚ ¿רמ
ינוּוּו ¿ו ƒי ¿ר‡
˜ו…ו…ום ׁ ∆˘ ָ ּי ƒבינ
וּו ƒב ¿מ˜
ם ׁ ∆˘ ֻּמ ¿כ ָר ƒחיים
ˆו…ו…ו ֲﬠ ˜ƒיים
ם
טו……וןן‰≈ ,,ם ˆ
י˜וּּו ƒמ ּ ƒל ¿‰ייו……ו˙ ≈ח ∆ל˜ ַ ּב ּ ׁ ¿ ˘ƒלט
ם¿ ,ו ַי ¿פ ƒסי˜
ָב ∆‰ם
¿
יל
‰וּוּו‡
יםּ ,,בו…ו ַ ּב ¿ ּז ָמן ׁ ∆˘ ַ∆ ‰∆ ‰פך ‰
לים
˙ּƒ ,,כי ָב ∆זַ ‰מ ˆּ ƒי ƒ
ירו……ו˙
¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ַ ּב ¿ ּב ƒחיר
כו……וןןּ¿ ˘∆ ׁ ,,כ ָכל ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿כנָָנ ƒסיים
˜ו……ו˙ ייו…ו…ו ≈˙רר..
מו…ו…ו˜ ייו……ו ≈˙רר≈ ‚ּ ¿ ‰ַ ,,זררו……ו˙ ƒמ ¿˙ ַח ¿ ּז˜
ם ָﬠמ
ַּ ָ ‰נכ
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 ַס ָ ּב‡‡ֲ ,נ ƒי ≈מ ƒבין ƒמ„ּ¿ ָב ∆ר ָיך ׁ ∆˘ ¿ ּב ַמ‰≈ ˘∆ ׁ ּ ‰ם ‡ו… ¿מ ƒרים ׁ ∆˘ ≈‰ם
יליםּ ¿ ,ב ָ„ ָבר ∆זַ ‰ﬠ ¿ˆמו… ≈‰ם ‚ּ ו… ¿ר ƒמים ָּכל ַ≈ ‚ּ ¿ ‰זרו… ˙ ¿ו ַˆּ ָ ‰רו… ˙.
ַמ ƒ ˆּ ƒ
י˙י
…'‰לע¿ .ו ָח ׁ˘וּ ב ׁ ∆˘ ≈ּ˙ ַ„עַּ ˘∆ ׁ ,מָּ ˘∆ ׁ ּ ‰מנƒ ƒ
 ≈ּכןַ ‰≈ ,בנ¿ ָּ˙ טו… ב ׁ ¿˘ל…מ ∆¿ ּב ָפנ∆ ָ
יך ∆‡˙ ָּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים ׁ ∆˘ ¿ ּב ˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒפוּ ˙ ַ ּב ¿ ּב ƒחירו… ˙ ,ל…‡ ∆‡˙ ַּ ‰כ…ל

ּ ≈פ ַר ¿ט ˙ּƒי ¿ל ָך∆ ,י ׁ ¿˘נָ ם עו… „ ּ ‡ƒסוּ ƒרים ֲחמוּ ƒריםַ ,ו ֲ‡ ָפ ≈רט ¿ל ָך ַר˜ ָּ„ ָבר
∆‡ ָח„ נו… ָסףּƒ ,כי ַָ ˘ָ ׁ ּ ‰ﬠ¿ ‰מ ֻ‡ ∆ח ∆ר˙ ¿ו ָﬠ ∆ל ָ
י˘ו… ן ַ ּב ¿ ּז ָמן ׁ ∆˘ ּ˙וּ ַכל ָמ ָחר
יך ƒל ׁ
…‡˘ ַ ּב ≈ח ∆י„ר.
ָל˜וּ ם ַ ּב ¿ ּז ָמן וּ ¿ל ֲַ ‰ח ƒזי˜ ר ׁ
∆ﬠ ∆ˆם ַָ „ָּ ‰בר ׁ ∆˘ ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ נ¿ ƒכנָ ס ¿ל ƒבנ¿ ַין ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙‰ ,וּ ‡ ָﬠו…ן ָחמוּ ר
¿מ‡…„.
יס¿ ‰ל ָב„?
 ּ ƒב ¿כנָ ƒ"בי˙ ƒמינ ƒים" .נ¿ ƒמ ָˆ ‡ƒים ׁ ָ˘ם
 ≈ּכן ,נ∆ ¿כ„ּ ƒי ַי ƒ ˜ּ ƒיריּ¿ ‰ַ ,כנ∆ ∆ס˙ ‰ƒנּ ו… ≈ ּƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ַר ּ ƒבים¿ ,ו ַ‚ם ¿מח ¿…˜ ˜ƒים ׁ ָ˘ם ֻח ˜ּ ƒים ַר ּ ƒבים ׁ ∆˘ל
ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּ ¿ ‰ב˙ו… ָר ≈˙נוּ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ ,‰וּ ¿מב ָ…‡ר ַ ּב ּפו… ¿ס ˜ƒים ׁ ∆˘ ָ‡סוּ ר
¿ל ָּ ‰ƒכנ≈ ס ¿ל ≈בי˙ ַƒּ ‰מינ ƒים ֲ‡ ƒפ ּ
ילוּ ּ ƒב ¿מ˜ו… ם ַס ָּכנָ .‰
י˘ו… ןּ ƒ ,ב ¿רˆו… נ ƒי ַל ֲחזו… ר ַﬠל
 ַס ָ ּב‡∆ ,ז ‰נו… ָר‡¿ ‡ַ .ך ƒל ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ≈‡ ≈ל ¿ך ƒל ׁ…‡מר ƒלי ‡ƒם ָ‡ ≈כן ≈ַ ‰בנ¿ ˙ּƒי נָ כו… ן:
ַמַ ‡ָ ˘∆ ׁ ּ ‰מ ¿ר ָּ˙ ƒלי¿ ,ו˙ ַ
ַּ ƒ ‰נ ¿כנָ ס ƒל ¿‰יו… ˙ ָח ≈בר ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ,עו… ≈בר ַﬠל ַּכ ָּמ¿ ‰ו ַכ ָּמּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים
יס¿ ‰ל ƒבנ¿ ַין ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙‰ƒ ˘∆ ׁ ,נּ ו… ≈בי˙ ַƒּ ‰מינ ƒים.
∆ .1ﬠ ∆ˆם ַּ¿ ‰כנָ ƒ
ָ ‰ָ ˆ¿ ‰ַ .2ר˙ו… ׁ ∆˘ ¿ ּי ≈ ‡‰נ∆ ¡‡ ָמן ¿ל ֻח ≈ ּ˜י ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ‰≈ ˘∆ ׁ ,‰ם נ∆ ∆‚„ ֻח ≈ ּ˜י
ַ˙ּ ‰ו… ָר.‰
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≈ .3י ׁ˘ ָל ∆‰ם ≈ח ∆ל˜ ¿ ּב ָכל ַֻ ‰ח ˜ּ ƒים ׁ ∆˘ ּ¿מח ¿…˜ ˜ƒים ׁ ָ˘ם‚ּ ַ ,ם ‡ƒם
≈‰ם ƒמ ¿˙נַ ¿ ּ‚ „ƒים ¿לח…˜ ¿מ ֻס ָ ּים≈ ,מ ַ‡ ַחר ¿ו ָכל ƒמי ׁ ∆˘ ָח ≈בר
ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ‰וּ ‡ ≈ח ∆ל˜ ≈מ ַ¿ ˘ƒ ׁ ּ ‰לטו… ן.
ֲ .4ﬠו…ן ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ּ ‰ַ ˘∆ ׁ ‰מ „ƒינָ ַ ‰מ ֲח ƒז ָ
י˜.‰
ַ ˙¿ ‰ƒ .5ח ¿ ּברוּ ˙ ƒעם ƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ¿ל ַ‰נ¿ ‰ƒי‚ ַי ¿ח„ָּ יו
¿מ „ƒינָ ∆ ˘∆ ׁ ‰ﬠ ∆ˆם ַמ‰וּ ָ˙ ּ‰ƒ ‰י‡ נ∆ ∆‚„ ַ˙ּ ‰ו… ָר.‰
יח˙ ¿ ּ‚ ֻ‡ ָ ּל‰
ַ ˜ָ ‰ֲ .6מ˙ ¿מ „ƒינָ ¿ ‰ל ַﬠם ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל≈ ּ ,פרוּ ׁ˘ו… ¿ל ַ ˜ƒ
˜ ∆…„ם ַּ ¿ ‰ז ָמןָ ָּ„‰ַ ,בר ¿מ ַ‰וּ∆ ּ¿ ‰כ ƒפ ָירּ ¿ ‰ב˜‰ב"‰˘∆ ׁ ‰וּ ‡
יח ˜≈ „¿ ˆƒנוּ .
ƒי ¿‚ ָ‡ ≈לנוּ ע"י ¿מ ׁ ַ ˘ƒ
 ָח ׁ˘וּ ב ׁ ∆˘ ≈ּ˙ ַ„ע ׁ ¿˘ל…מ ∆…'‰לע‚ּ ַ ˘∆ ׁ ,ם ‡ƒם ָּכל ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ָ‰יוּ
ַˆ ּƒ „ƒ
י˜ים ¿ ּ‚מוּ ƒרים‚ּ ַ ,ם ≈ּכן ָ‡סוּ ר ַָ ָּ„‰ברּ¿ ,כמו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַמ ¿ר ָּ˙ƒ ,מ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ¿ ּב ∆ﬠ ∆ˆם
יח˙ ¿ ּ‚ ֻ‡ ָ ּל ‰וּ ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל∆ ‰ט ∆רם ּב…‡ ַּ ¿ ‰ז ָמן‰ƒ ,י‡ ֲﬠ ≈ב ָרֲ ‰חמוּ ָר¿ ‰מ‡…„.
¿ל ַ ˜ƒ
 ַס ָ ּב‡ּ≈ ,כן ∆ז ‰מוּ ָבן¿ .ו ָכל ַ‰‰ו… ≈ל ¿ך ַל ¿ ּב ƒחירו… ˙ ∆י ׁ˘ לו… ≈ח ∆ל˜¿ ּב ֲַ ‰ﬠ ָמ ַ„˙ ¿מ „ƒינַ ˙ ַƒּ ‰מינ ƒים¿ ,ו ∆י ׁ˘ לו… ≈ח ∆ל˜ ¿ ּב ָכל ָּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים ׁ ∆˘ ּ ֻפ ¿רטוּ .
 ָיכ ¿…ל ˙ּƒי ¿ל ָƒ ‰בי‡ ¿ל ָך ָּכ ≈ּ ָ ‰נ¿ ‰ו ָכ ≈ּ ָ ‰נָ ‚¿ ֻּ„ ‰מ‡ו… ˙ ָלר…בָ ‡ֲ ,בל ַָ ˘ָ ׁ ּ ‰ﬠ‰¿ּכ ָבר ¿מ ֻ‡ ∆ח ∆ר˙ ¿ו ַ‡ ָּ˙ּ¿ ‰כ ָבר ָˆ ƒר ¿
י˘…ן ׁ ∆˘ ָּמ ָחר ּ˙וּ ַכל ָל˜וּ ם
יך ָל ∆ל ∆כ˙ ƒל ׁ
…‡˘ ָˆלוּ ל.
ַ ּב ¿ ּז ָמן ƒל ¿למ…„ ƒעם ר ׁ
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ארי שאג מי לא ירא
דברים מלוקטים ככתבן וכלשונם מספה"ק "ויואל משה"
מאת מרן הגה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זיע"א

"כִּ י הוּא בָּ רוּר לַ הֲ לָ כָ ה בְּ לִ י שׁוּם ָספֵ ק וּפִ ְקפּוּק ,כִּ י ָנוֹרא וְ ָאיוֹם הוּא כָּ ל

אף אחד עדיין לא ענה תשובה על זה!
הספר התורני היחיד במינו המתייחס לשאלת הבחירות
על פי דעת תורה ,הוא הסה"ק "ויואל משה" של הגה"ק
מסאטמאר זיע"א .בספרו זה מבאר המחבר היטב על
פי התורה ועל פי ההלכה את חומר האיסור להשתתף
בבחירות לכנסת המינים בארץ ישראל.
עד היום הזה ,עדיין לא יצא לאור עולם משום רב
וגדול בישראל ,אפילו קונטרס קטן אחד שעונה על
השאלות החמורות המובאות בספר זה.
זעקתו הנוראה של ה'ויאל משה' בעינה עומדת ,מאות
מראי מקומות מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים,
כמו גם מספרי הפוסקים הראשונים והאחרונים  -כולם
פה אחד עדיין זועקים מתוך ספר קדוש זה ,על חומר
האיסור הנורא לקחת חלק בבחירות לכנסת המינים
בארץ ישראל ,אין עליהם שום תשובה!
ואכן ידוע על מספר מקרים של רבנים וראשי ישיבה
מפורסמים ,אשר אחר שקראו את ספר זה ,משכו
ידיהם מלהשתתף בבחירות  -שב ואל תעשה עדיף!
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סּוּרין ֶשׁיֵּ שׁ בְּ הִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּת זוֲֹ ,א ֶשׁר הוּא בְּ יֵ הָ ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹר"
וֹם הוּא כָּ ל הָ ִא ִ
להלן קטעים נבחרים בעניין השתתפות בבחירות לכנסת בא"י מתוך
הספה"ק "ויואל משה" ,הקטעים דלהלן מובאים כלשון קדשו של
המחבר זצוק"ל ,ומעל כל הקטעים מופיע הסימן ממנו נעתק ]בסוגריים
מרובעות[ ,כדי שיוכל המעיין לדעת מקום המצאם בתוך הספר.

ֶּפ ֶרק א
]עו[
ָּכל ּ ¿פ ֻﬠ ָּל˘∆ ׁ ‰ל „ּ¿ ƒח ַ
י˜˙ ַ‰ƒ ,ı˜ּ≈ ‰י‡ נ∆ ‚∆ „ ָ‡¡ ‰מ ּונָ ּ ‰ו ¿כ ƒפ ָירּ¿ ‰ב ַָ ‚ּ ָ ˘¿ ׁ ‰ח‰
יח˙ ¿ ּ‚ ֻ‡ ָ ּל ‰וּ ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל„…∆ ˜ ‰ם ַּ ¿ ‰ז ָמן ָ≈ ‰וי ¿ּכ ƒפ ָירּ ¿ ‰ב ַָ ‚ּ ָ ˘¿ ׁ ‰חֈ‰
¿ּכ ָבר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡רּ ¿ ˘∆ ׁ ,ל ַ ˜ƒ
ָל ≈כן ַּ„ ַﬠ˙ ַ‰מ‰ר"ל )נ∆ ַˆח ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל פכ"„(ּ ˘∆ ׁ ,ל ¿…˜ ≈חי ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰ל≈ ‰מ ַﬠ ¿ˆ ָמם ˜ ∆…„ם ַּ ¿ ‰ז ָמן ,נ∆ ∆‚„
ׁ ¿˘בוּ עו… ˙ ׁ ∆˘ל ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך ‰וּ ‡ ¿ּ)כ ֻ˙ ּבו… ˙ ˜ƒי‡¿ ,(.וחו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ∆˘ ≈ָּ ‰מּ ƒ ‰ב ¿זרו… ַﬠ ָ ּב˘ָׂ ר,
¿יכו… ƒלים ¿ל ַב ּ≈טל ¿ ּ‚ ≈ז ָר˙ו… ׁ ∆˘ל ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך ‰וּ ‡‰ ,וּ ‡ ¿ּכ ƒפ ָיר‚¿ ‰מוּ ָרּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר‰
יח,
י‡˙ ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ ‰וּ ָב ¡‡מוּ נָ ּ¿ ‰כ ƒפי ַ¿ ‰מב ָ…‡ר ¿ל ≈ﬠיל¿ ,ו ∆ז‰וּ ָ ּ‚ ַרע ƒמ ¿ּכ ƒפ ָירּ ¿ ‰ב ƒב ַ
ַﬠל ≈ּכן „ַּ ַﬠ˙ ַ‰מ‰ר"ל ז"ל ¿ ּב ∆¿ ‰ח ≈לט‰˘∆ ׁ ,וּ ‡ ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ר ַי ֲ‰ר…‚ ¿ו ∆‡ל ַי ֲﬠבו… ר ¿ּכ „ƒין
¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ„ּ¿ ,כמו… ָּכל ָƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָ ּב ∆‰ם ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘ֈ‰
]פ[‰
ָּכל ¿ ּ‚„ו… ≈לי ַ ּ„‰ו… ר ַ˜ּ ‰ו… ≈„ם ּ ָפ ֲח„ ּו ¿ו ָר ֲﬠ„ ּו ≈מ ַר ¿עיו… ן ַ ƒּˆ‰יּו… נ ּו˙
ּו ≈מ ַﬠ ָּ˙ָּ ‰כל ƒמי ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ לו… מ ַ…ח ¿ ּב ָ˜ ¿„ ָ˜„ו…  ,יוּ ַכל ¿ל ָƒ ‰בין ∆‡˙ ָ‡ָ ‰סו… ן ַ‰נּ ו… ָר‡ ֲ‡ ׁ ∆˘ר
ָ˜ ָרָ ‰לנוּ ַ ּב ֲﬠו…נו… ≈˙ינוּ ַָ ‰ר ּ ƒבים˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ¿ּכנוּ ¿פ ָי‡ ׁ ∆˘ל ƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ַר ֲח ָמנָ ‡
יˆ ַלןָ ,ל ¿˜חוּ ¿ ּ‚ ֻ‡ ָ ּל ‰וּ ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל∆ ‰ט ∆רם ַּ ¿ ‰ז ָמן˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָּכל ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒלים ¿ו ַƒ „ƒּ ˆּ ַ ‰
י˜ים
ƒל ¿
ׁ ∆˘ ַ ּב„ּ ו… רו… ˙ ַ˜ּ ‰ו… ¿„ ƒמים≈ ,מ ָ‡ז ׁ ∆˘ ƒ ˙¿ ‰ƒחיל ַָ ‰ר ¿עיו… ן ַָּ ‰ט ≈מ‡ ׁ ∆˘ל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙ ¿ל ˙¿ ‰ƒנו… ≈ˆ,ı
ימּ ˘∆ ׁ ,‰ל…‡ ƒי ָ ּב ַˆע ¿ז ָמ ָמם,
ֻּכ ָ ּלם ּ ָפ ֲח„וּ ¿ו ָר ֲﬠ„וּ ¿ ,ונָ ַמס ƒל ָ ּבם ַּכ ַּמ ƒים ¿ ּב ַפ ַח„ ¿ו ≈‡ ָ
וּ ַב ֲﬠו…נו… ≈˙ינוּ ַָ ‰ר ּ ƒבים ≈ָּ ‰מ¿ ‰ָ ‰לכוּ ƒל ¿מנוּ חו… ˙ ¿ו‡ו… ָ˙נוּ ָﬠ ¿זבוּ ַל ֲ‡נָ חו… ˙ ƒל ¿ר‡ו… ˙
¿ ּב ׁ ∆˘ ∆בר ַﬠ ּ≈מנוּ ¿ '‰ ,י ַר ≈חם.
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דף זה טעון גניזה

יחים
י˙ים וּ ַמ ּƒ „ƒ
¿ול…‡ ֲ‡ ַ„ ≈ ּבר ¿ל ≈ﬠ˙ ַﬠ ָּ˙ƒ ‰מ ∆ ּזָּ ‰≈ ˘∆ ׁ ,‰מƒ ‰מינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ַמ ּƒס ƒ
ַל ֲﬠבו… ר ַﬠל ַ¿ ,˙ ָּ„‰וח"ו עו… ¿˜ ƒרים ָּכל ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָ ּל ּ¿ ,‰ו ≈‡ין ָמ˜ו… ם ƒל ¿טעו… ˙

בוּעה בִּ לְ ָבד ,צָ ִרי
אוֹתהּ ְשׁ ָ
"וְ ֵאין שׁוּם ָס ֵפקֶ ,שׁ ַעל ָ
ָ ּב ∆‰םּƒ ,כי ƒמ ∆ ּזּ ≈ „ַ ‡ֲ ‰בר ¿ ּבסו… ף ַ˜ּ ‰וּ נ¿ ¿ט ≈רס )עי' סי' קיג ,קלה( .וּ ַב ּ ¿פ ָר ˜ƒים ָּ ‡≈ ‰לוּ
י˙י ¿ל ָב ≈‡ר ˜ ∆…„ם‡ַ ˘∆ ׁ ,ף ּ ‡ƒלוּ ָ‰יוּ ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ַˆ ּƒ „ƒ
י˜ים וּ ¿˜„ו… ׁ ˘ƒים‰ ,וּ ‡
ָר ƒ ‡ƒ
ילי ָ‡יו… ם ¿ונו… ָר‡ ƒל ַ ּ
יﬠ ַּ ¿ ‰ז ָמןַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר
י˜ח ¿ ּ‚ ֻ‡ ָ ּל ‰וּ ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל∆ ‰ט ∆רם ׁ ∆˘ ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
ָﬠו…ן ּ ¿פ ƒל ƒ
¿ּכ ָבר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡ר )סי' עז( ׁ ∆˘ ּ ‡ƒסוּ ר ַ˘¿ ׁ ּ ‰בוּ ָﬠ¿ ‰ו ֲַ ‰ﬠ ָב ָרַ ‰ﬠל ַָ ı˜ּ ≈ ‰חל ַﬠל ָּכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל,
ַ‡ף ¿ל ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ¿ ּ‚מוּ ƒריםֈ
]פז[
י‰ם
ָּכל ∆‡ ָח„ ≈מ ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ׁ ֻ˘ ָּ˙ף ָ ּ‚מ ּור ¿ּב ָכל ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
ּו ≈מ ַﬠ ָּ˙ַ ‰ֲ ‰י ֲﬠ ∆לַ ‰ﬠל ַַ ַּ„‰ﬠ˙ּ ƒ ˘∆ ׁ ,י ¿∆ ‰י∆ ‡≈ ‰יז˙ּ≈ ‰∆ ‰ר ¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ַ‡ף ¿ ּב ׁ ֻ˘ ָּ˙פוּ ˙ ָּכל
ּ¿„‰וּ ַ ,ל ֲﬠ ≈ב ָרֲ ‰חמוּ ָרָּ ‰כל ָּכ ¿ך ,וּ ƒב ¿פ ָרט ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָ ּב ∆ז‚ּ ַ ‰ם ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡
יˆ ַלן¿ .ו ≈‡ין ׁ˘וּ ם ָס ≈פ˜ּƒ ,כי ָכל ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ף ¿ ּב ≈‡יזו… ֲﬠ ≈ב ָר„ƒּ ,‰ינו… ּƒכ ׁ ¿˘ ָ‡ר ַƒ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ּ ‰פין.
ƒל ¿
¿
¿ו ַ‚ם ּƒכי ¡‰יו… ˙ ׁ ∆˘ ¿ ּל ƒפי ַ‰ח…˜ƒ ˆָ ,ריך ƒל ¿‰יו… ˙ ‡ו… ˙ו… ƒמ ¿ס ּ ַפר ַּ ƒ ‰נ ¿ב ָח ƒריםּ ¿ ˘∆ ׁ ,בל…‡ ∆ז‡ƒ ‰י
∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ָל ∆‰ם ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ׁ˘וּ ם ח…˜‡ƒ ,ם ≈ּכןָּ ,כל ַ¿ ‰מ ַ˜ ≈ ּבל ƒמ˘ׂ¿ ָרּ ¿ ‰ב‡ו… ˙ו… ַƒּ ‰מ ¿ס ּ ָפר,
‰וּ ‡ ≈מ‡ו… ָ˙ן ׁ ∆˘ ַﬠל ָי ָ„ם נַ ֲﬠ˘ׂ וּ ָּכל ַֻ ‰ח ˜ּ ƒים ׁ ∆˘עו… ˘ׂ ƒים¿ ,ו ָ≈ ‰וי ָּכל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ≈מ ∆‰ם
י‰ם ≈מ ָ≈ ‰חל ¿ו ַﬠ„ ַּכ ≈ ּל‡ַ ,‰ף ¿ ּב ׁ ָ˘ ָﬠ‡≈ ˘∆ ׁ ‰ינ∆ נּ וּ ׁ ָ˘םּƒ ,כי
ׁ ֻ˘ ָּ˙ף ָ ּ‚מוּ ר ¿ ּב ָכל ּ ƒפ ¿ר ≈טי ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
ֻכ ָ ּלם ָ‰יוּ ¿ ּב‡ו… ˙ו… ַƒּ ‰מ ¿ס ּ ָפרƒּ ˘∆ ׁ ,מ ַ ּב ¿ל ָﬠ„ו… ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ¿ל ׁ˘וּ ם ח…˜ ≈מ ֻח ≈ ּ˜י ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל,‰
ינ ּּ ≈ ‰בין ∆‡ ָח„ ַל ֲח ≈בירו… .
¿ו ≈‡ין נַ ¿פ ָ˜‡ ƒמ ָ ּ
ַ‡ף ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ∆ּנ ∆ﬠ˘ׂ¿ ָ˙˙ּ ‰ַ ‰ו… ≈ﬠ ָבַ ‰ﬠל י¿ ≈„י ַƒּ ‰מינ ƒים,
ֲﬠ ַ„י ƒן ≈‡ין ׁ˘ ּום ∆˙≈ּ ‰ר ¿ל ˙≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמ ∆‰ם
¿וז∆  ‰וַּ „ַּ ‡י ׁ ∆˘ ≈‡ין ַט ֲﬠנָ  ‰לו… ַמר≈ „¿ּ ,כ ָיון ׁ ∆˘ ∆ ּנ ∆ﬠ˘ׂ¿ ָ˙˙ּ ‰ַ ‰ו… ≈ﬠ ָבּ ‰ַ ‰ז…‡˙ ַﬠל ¿י ≈„י ַּכ˙
ׁ ∆˘ל ƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים‡≈ ˘∆ ׁ ,ינָ ם ַˆ ָ ּי ˙ƒים ¿ל˜ו… ל ֲח ָכ ƒמים וּ ¿ל˙ ∆…˜ף ַ‡ ¿ז ַָ ‰ר˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ֻ ,‰מ ָּ˙ר ַ‡ ַחר ָּכ ¿ך ¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמ ∆‰םּ¿ .כמו… ׁ ∆˘ ≈‡ין ַט ֲﬠנָ  ‰לו… ַמר ַﬠל ¿ּכנוּ ¿פ ָי‡
ערן ¿ו ַכ„ּ ו… ∆מ‡ַ „¿ּ ,‰ף ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר נַ ֲﬠ˘ׂ וּ ¿ו ָﬠ˘ׂ וּ ¿ ּ‚„ו… לו… ˙
יס ָי‡נ∆ ¿
ׁ ∆˘ל ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ¿ ‰כמו… ƒמ ¿
ָ
וּ נ¿ ˆוּ רו… ˙ ƒל ¿כ ּבו… ׁ˘ ר…ב ָ‰עו… ָלם ¿ו ≈י ׁ˘ ָל ∆‰ם ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָלֲ ‰ח ָז˜‚ּ ַ ,‰ם ∆¿ ‰ר‡וּ מו… ¿פ ˙ƒים
נו… ָר ‡ƒים ַּכ ¿מב ָ…‡ר ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡ )ע"ז נƒ ‰ָ ,(.‰כי ַי ֲﬠ ∆לַ ‰ﬠל „ַּ ַﬠ˙ ≈‡ ∆יזַ ‰מ ֲ‡ ƒמין ¿ ּב ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם
ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך¿ ,ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמ ∆‰ם ,וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ ּב ƒכ ּ˙ו… ˙ ׁ ∆˘ל ƒמינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים‰˘∆ ׁ ,וּ ‡
ָ‚רוּ ַﬠ ַ¿ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ≈מ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ַ ,‰כ ¿מב ָ…‡ר ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡ )ע"ז כז (:וּ ¿ברמב"ם )‰ל' רו… ≈ˆ ַח
"˘‡נ≈ י ƒמינוּ ˙ „ּ¿ ָמ ׁ ¿˘ ָכ‡".
פי"ב וּ ׁ ¿˘ ƒמ ַיר˙ נָ ∆פ ׁ˘ "‰ט( וּ ¿ב ָכל ַּ ‰פו… ¿ס ˜ƒים¿ ,ו ׁ ָ
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לְ ָבד ,צָ ִריְ מ ִס ַירת נֶ ֶפשׁ ַמ ָמּשׁ ֶשֹּׁלא לְ הוֹצִ יא ִמ ִפּיו"
]פח[
ַ˙ָּ ˘ֻ ּׁ ‰ף ¿ל ַמ ¿לכ ּו˙ זו… ≈מ ¿רˆו… נו… ַ ,מ ¿ר ∆‡ָ ‰בז∆ ּ ‰˘∆ ׁ ‰ו‡ מו… ∆„¿ ‰ל ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ּ¿ ‰ַ ‰כ ƒפ ָיר‰
ּו ¿ל ƒפי ַמּ ָ ˘∆ ׁ ּ ‰נ ַ˙ן ַ‰מ‰ר"ל ז"ל „ּ ƒין ¿מ ׁ ֻ˘ ָּמ„‡ַ ,ף ¿ּכ ׁ ∆˘עו… ˘ׂ ƒין ∆זַ ‰ﬠל ¿י ≈„י ¿ּכ ƒפ ָ ּי˘∆ ׁ ‰ל
י˙ַ ¿ּ„ ,‰ו ַּ„‡י ‡ו… נ¿ ָס‡ ¿ּכ ַמ‡ן „ּ¿ ָל‡ ָﬠ ≈בי„ ¿ול…‡ ָﬠ˘ָׂ ¿ ‰ול…‡ ¿כלוּ םƒ ˆּ ָ ˘∆ ׁ ,ר ¿
יך לו… ַמר
ƒמ ָ
ַַּ ‰ט ַﬠם ׁ ∆˘ ּ¿מ ֻח ָ ּיב ƒל ¿מסו… ר נַ ¿פ ׁ˘ו… ֲﬠבוּ ר ∆זּ ˘∆ ׁ ,‰ל…‡ ƒי ¿∆ ‰י¿ ‰מ ˆƒי‡וּ ˙ לו… ַמרּ ˘∆ ׁ ,מו… ∆„‰
)ס ∆פר ַƒּ ‰מ ¿ˆו…˙ מ"עƒ ,מ ¿ˆ ָו ‰ט(
˘ ָ ּכ ַ˙ב ָ‰רמב"ם ≈
ַ ּ‚ם ‰וּ ‡ ¿ ּב ƒל ּבו… ¿ל ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ּ¿ ‰ַ ‰כ ƒפ ָירּ¿ ,‰כמו… ׁ ∆
ַַּ ‰ט ַﬠם ¿ ּב ƒמ ¿ˆ ַו˙ ֲﬠ˘ׂ≈ '¿ ƒּ„ ‰ונ˙ּƒ ˘¿ ׁ ַּ„˜¿ ƒי'¿ ,ו ַ˜ל ָוח ∆…מר ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ף ¿ ּב ָרˆו… ן ¿ ּבל…‡ ¿ּכ ƒפ ָ ּי,‰
ּ¿„ ָ‚ּ ַ ‡‰ם עו… ˘ׂ∆ ַ ‰מ ֲﬠ˘ׂ∆ ּ≈ ,‰כ ָיון ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ¿ ּב‡ו… נ∆ ס ,וּ ¿ב ַו„ַּ ‡י ׁ ∆˘ ַּמ ¿ר ∆‡ָ ‰ב ∆ז‰ ,‰ו… ָ„ ָ‡‰
יˆ ַלן ,יו… ≈˙ר ≈מ ָ‰עו… ˘ׂ∆ ּ ¿ ‰ב‡ו… נ∆ ס.
¿‚מוּ ָר¿ ‰ל ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ּ¿ ‰ַ ‰כ ƒפ ָירַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿

ֶּפ ֶרק ב
י ,‰נָּ ˘¿ ׁ ƒבע ƒל ¿כ ƒפ ָירַ ‰ו ֲﬠ ַ ˜ƒיר˙ ַ˙ ָּ„‰
ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ַּƒ ‰נ ׁ ¿˘ ָּבע ¿ל ּ ˜ƒי ּום ַ¿ּ ‰מל ּו ָכ¿ ‰ו ֻח ∆ּ˜ ָ
¿ועו… „ ׁ ∆˘ ֲ≈ ‰רי ָּכל ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ∆ט ∆רם ׁ ∆˘ ּ ƒי ָּכנ≈ ס ָ ּב ּƒ ˆָ ,‰ר ¿
יך ׁ ∆˘ ּ ƒי ּ ׁ ָ˘ ַבע ˜ ∆…„ם ַﬠל ּ ˜ƒיוּ ם

י¿ ,‰ו‡ו… ָ˙ ּ˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰בוּ ָﬠּ ¿ ‰ב ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ‚ּ ¿ ,‰רוּ ָﬠ¿ ‰ַ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ƒמ ּמו… ∆„‰
ַ¿ּ ‰מלוּ ָכ¿ ‰ו ֻח ∆ ּ˜ ָ
ַ ּב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר„¿ּ ,‰מו… ∆„ּ ַ ‰ב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר‡≈ ‰ינו… ∆‡ ָ ּל‡ „ּּ ƒבוּ ָר‡ ¿ ּב ָﬠ ¿ל ָמ‡¿ ,ו ∆ז≈ ‰ָ ‰וי
י‰ם,
‰ו… ָ„ ָ‡ƒ ‰ב ׁ ¿˘בוּ ָﬠ¿ .‰ו ≈‡ינ∆ ּ ƒני ¿מ ַ„ ≈ ּבר ַﬠ ¿כ ׁ ָ˘יו ƒמ ַּמ‰˘∆ ׁ ‰וּ ‡ נּ ָ ˘¿ ׁ ƒבע ¿ל ֻח ּ˜ו… ≈˙ ∆
יˆ ַלן,
ֲ‡ ׁ ∆˘ר ֻר ָ ּבם ¿ּכ ֻכ ָ ּלם יו… ≈˙ר ƒמ ƒ ˘¿ ׁ ˙ּƒעים ָ‡חוּ זָּ ‰≈ ,מƒ ‰מינ ƒים ¿וכו… ¿פ ƒרים ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
י‰ם ַמ‰
וּ ƒמ ¿˙ ּכו… נ¿ נ ƒים ַל ֲﬠ˜ו… ר ח"ו ָּכל ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָ ּל ּּ ¿ ˘∆ ׁ ,‰ב ַו ַּ„‡י ַּ ƒ ‰נ ׁ ¿˘ ָ ּבע ¿ל ֻח ≈ ּ˜ ∆
י‰ם ¿ּכ ƒפי ַ‰ח…˜ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם‰ ,וּ ‡ נּ ָ ˘¿ ׁ ƒבע ƒל ¿כ ƒפ ָירַ ‰ו ֲﬠ ַ ˜ƒיר˙
ּ ׁ ∆˘ ¿ ּיחו… ¿˜˜וּ ַﬠל ּ ƒפי ר…ב ּ≈„עו… ≈˙ ∆
י‰ם ,וּ ƒב ¿פ ָרט ׁ ∆˘ ָּכל ַֻ ‰ח ˜ּ ƒים
יˆ ַלןּƒ ,כי ַ˘¿ ׁ ּ ‰בוּ ָﬠּ ‰כו… ∆ל ∆ל˙ ָּכל ֻח ≈ ּ˜ ∆
ַַ ˙„ָּ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם ≈מ ָ≈ ‰חל ¿ו ַﬠ„ ַּכ ≈ ּלָּ ‰≈ ,‰מ ‰נ∆ ∆‚„ ּ˙ו… ָר ≈˙נוּ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ‰ונ∆ ∆‚„ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ַרך¿,
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ֲ‡ ַ„ ≈ ּבר ƒמ ∆ ּז¿ ‰ל ַּ ָ ‰לן )סי' קא(.
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י˘ ַבע ַﬠל ∆ﬠ ∆ˆם ַ¿ּ ‰מלוּ ָכ‰ ,‰וּ ‡ ƒענ¿ ָין ָחמוּ ר ¿מ‡…„≈ ‰ֲ ˘∆ ׁ ,רי ‰וּ ‡ נּ ָ ˘¿ ׁ ƒבע
ֲ‡ ָבל ַ ּ‚ם ƒל ּ ׁ ָ
ַל ַּמ ֲﬠ˘ׂ∆ ¿ ‰ַ ‰מנָ ∆‡ ∆ˆ˙ ¿מ‡…„ ∆‡˙ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ¿ו˙ו… ָר˙ו… ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘„˜ּ ָ ‰ַ .‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ך¿
יﬠ ∆‡˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒי ¿„ ֲח˜וּ ∆‡˙
‰וּ ‡ נּ ַ ˘¿ ׁ ƒבע ַﬠל ַ‚ּ ָ ‰לוּ ˙ ַﬠ„ ≈ﬠ˙ ≈˜‚ּ ַ ,ıם ּ ƒ ˘¿ ׁ ‰ƒב ַ
ַ‚ּ ַ ,ı˜ּ ≈ ‰ם ָ‡נוּ ֻמ ׁ ¿˘ ָ ּב ƒעין ¿ועו… ¿מ „ƒין ≈מ ַ‰ר ƒסינַ י ַﬠל ָּכל ַמּ ≈ ˘∆ ׁ ּ ‰י ׁ˘ ּבו… ¿ּכ ƒפ ָירּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר‰
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ ‰וּ ¿ב ַ„ ¿ר ≈כי ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך¿ .ו‰וּ ‡ נּ ַ ˘¿ ׁ ƒבע ¿ ּב ∆∆ ‰פ ¿ך ƒמ ָּכל ≈‡ ּלוּ ַ˘¿ ׁ ּ ‰בוּ עו… ˙,

בוֹדה
"כָּ ל ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים בְּ ֶמ ְמ ָשׁלָ ה זוֵֹ ,ה ָמּה ֻשׁ ָתּ ִפים לַ ֲע ָ
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰יָ ‰י„ו… ƒעם ָ‰עו… ¿ב ƒרים ַﬠל ָּכל ≈‡ ּלוּ ַ˘¿ ׁ ּ ‰בוּ עו… ˙ּ ƒ ,ב ׁ ¿˘ ƒביל ׁ ∆˘ ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך
)מ ¿ל ָ‡ ƒכי
ירַ ‰ל ֲﬠבו… ר ַﬠל ָ ּכל ַ˙ּ ‰ו… ָרּ ¿ ,‰כ ַמ ֲ‡ ַמר ַּ ָ ‰כ˙וּ ב ַ
‰וּ ‡ ≈‡ינו… מו… נ≈ ַﬠ ƒמ ַ ּב ַﬠל ¿ ּב ƒח ָ
‚ ,טו(¿ ,
'כי ¿מנַ ּ∆ס‰
'מ ַ‡ ּ ׁ ¿˘ ƒרים ≈ז „ƒים ָ ּב ֲחנוּ ָ‡¡ ‰ל ˜…ƒים ַו ּ ƒי ָּמ ≈לטוּ '¿ ,ו‡ו… ≈מר )„ּ¿ ָב ƒרים י‚ּƒ („ ,
יכם ∆‡ ¿˙ ∆כם'¿ ,ו ָל ≈כן ‰וּ ‡ נּ ָ ˘¿ ׁ ƒבע ַﬠל ‡ו… ˙ו… ַ∆ ∆ּ„‰ר ¿ך‰˘∆ ׁ ,וּ ‡ ¿ ּב ַו ַּ„‡י ּ∆„ ∆רך¿
]‡¡ ['‰ל ≈…˜ ∆
יˆ ַלן.
ƒמינוּ ˙ ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
י‡ ּƒ ‰מ ּ ƒפיו
ַﬠל ׁ ¿˘ב ּו ָﬠ ‰זו… ּƒב ¿ל ָב„ ¿מ ֻח ָ ּי ƒבים ּƒב ¿מ ƒס ַיר˙ נ∆ ∆פ ׁ˘ ׁ ∆˘ ּל …‡ ¿ל‰ו… ָ ˆƒ
¿ו ≈‡ין ׁ˘וּ ם ָס ≈פ˜ַ ˘∆ ׁ ,ﬠל ‡ו… ָ˙ ּ˘¿ ׁ ‰בוּ ָﬠּ ƒ ‰ב ¿ל ָב„‡ַ ,ף ‡ƒם ל…‡ ƒי ¿∆ ‰יֲ ‰ח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙,
ָˆ ƒר ¿
יך ¿מ ƒס ַיר˙ נ∆ ∆פ ׁ˘ ַמ ָּמ ׁ˘ ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ל‰ו… ˆƒי‡ ƒמ ּ ƒפיו ׁ ¿˘בוּ ָﬠָ ‰כזו… ַ .ו ֲ≈ ‰רי ָכ ַ˙ב ַּ ‰טוּ ר
)יו"„ סי' ˜נז(‚ַ „¿ּ ,ם ַﬠל ָƒ ‡ֲ ‰מ ָירּ ƒ ‰ב ¿ל ָב„ לו… ַמר ׁ ∆˘‰וּ ‡ ַﬠ ּכוּ "ם¿ ,מ ֻח ָ ּיב ƒל ¿מסו… ר
י‚ּ ƒ ,‰ב ׁ ¿˘ ƒביל „ּ¿ ƒב ַמ‰˘∆ ׁ ּ ‰וּ ‡ ‡ו… ≈מר ׁ ∆˘‰וּ ‡ ַﬠ ּכוּ "ם ,מו… ∆„¿ ‰ל ָ„ ָ˙ם
נַ ¿פ ׁ˘ו… ַ ּב ֲƒ ‰ר ָ
¿
¿וכו… ≈פר ָ ּב ƒע ָ ּ˜ר .וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ּכ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ׁ ¿˘ ָ ּבע ¿ל ∆„ ∆רך ַƒּ ‰מינוּ ˙ וּ ¿ל ָ„ ָ˙ם≈ ‰ָ „¿ ,וי מו… ∆„‰
¿ ּב ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּ ָ ‰ב ƒע ָ ּ˜ר .וּ ¿ב ַמ˘∆ ׁ ּ ‰עו… ˘ׂ∆ ‚ּ ַ ‰ם ַמ ֲﬠ˘ׂ∆ ƒ ‰ל ¿‰יו… ˙ ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙
י‰ם ַﬠל ּ ‡ƒסוּ ָר‡ ּ¿„ ≈י ָ≈ ‰ר‚
וּ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ף ƒע ָּמ ∆‰ם ,עו… ¿ב ƒרים ַ ּ‚ם ַﬠל ָּכל ּ ƒפ ¿ר ≈טי ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
י‰ם‚ּ ַ ,ם ‰ו… ָ„ ָ‡‚¿ ‰מוּ ָר¿ ‰ל ַ„ ¿ר ≈כי
¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… רƒ ,מ ¿ ּל ַב„ ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ¿ ּב ָכל ּ ƒפ ¿ר ≈טי ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
ַƒּ ‰מינוּ ˙ ַּכ ¿מב ָ…‡ר ¿ל ≈ﬠיל.

ֶּפ ֶרק ג
]ˆח[
¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ≈‡ ּל ּו ל …‡ ַר˜ ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם ¿מ ָ¿ ‰ר ƒסים ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר,‰
"מ˘ׂ¿ ַר„ ַ˙ ָּ„‰ו… ˙"
∆‡ ָּל‡ ַ ּ‚ם ¿מ ַ˙ ¿ּ˜נ ƒים ‡ו… ָ˙ ּּ ,‰ו ¿לˆ ∆…ר ¿ך ז∆ ˜ƒ ‰≈ ‰ימ ּו ∆‡˙ ƒ
¿ו ַּ ‰יו… ≈ˆ‡ ָלנוּ ƒמ ∆ ּזּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,‰כו… ¿ב ׁ ˘ƒים ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ƒעם ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ¿ ˘∆ ׁ ‰ב˙ו… ָכ ּ,‰
וּ ַמ ֲח ƒז ƒ
י˜ים ∆מ ¿מ ׁ ַ˘ ¿ל ָּ˙ם ַﬠל ָּכל ָ ּב ≈ּ˙י ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו ≈‡ינָ ם ¿מ ַ‡ ¿ ּב „ƒים ‡ו… ָ˙ם≈ ,י ׁ˘
ָל ∆‰ם ָ ּב ∆ז ƒּ„ ‰ין עו… ¿ב ≈„י ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ֈ‰ו ‡ƒם ≈ּכן ≈‡ ∆ ּל¿ ‰ָ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעיםּ ˘∆ ׁ ,ל…‡ „ַּ י ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם
¿מ ַ‡ ¿ ּב „ƒים ∆‡˙ ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרַ ˙ַּ ˘∆ ׁ ‰ח˙ ∆מ ¿מ ׁ ַ˘ ¿ל ָּ˙םּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַ‡ ּ¿„ ַר ָ ּב¿ ‰מ ַ˙ ¿ ּ˜נ ƒים ‡ו… ָ˙ם
¿ונו… ¿˙נ ƒים ָל ∆‰ם ָּכל ƒענ¿ ¿ינ≈ י ָכבו… „ ,וּ בו… נ ƒים ָ ּב ≈ּ˙י ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרֲ ‰ח ָ„ ׁ ˘ƒים¿ ,ו ַ‚ם ‰וּ ֲﬠ ַמ„
ƒמ ַּט ַﬠם ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָלƒ ‰מ˘ׂ¿ ַר„ ַ˙ ָּ„‰ו… ˙ּ ƒ ˘∆ ׁ ,נ ¿˜ ָר‡ ּ ƒב ¿ל ׁ˘ו… ן ַר ּ ƒבים ƒל ¿כלו… ל ָּכל ַ˙„ָּ ‰ו… ˙,
ׁ ∆˘ ּƒמ ׁ ¿˘ ַמ ¿ר ָּ˙ם ¿ל ַ˙ ≈ ּ˜ן ָּכל ַ˙ ָּ„‰ו… ˙.
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סּוּרא ְדּיֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹר"
עוֹב ִרים בָּ זֶ ה ַעל ִא ָ
בוֹדה זָ ָרה ,וְ ְ
ם לַ ֲע ָ
¿ּביָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ָ≈ ‰וי ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָרּ¿ ‰ב ׁ ּ ˙ּ ˘ƒוףּ¿ ,כ „ƒין ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָרַ ‰מ ָּמ ׁ˘
¿וז∆ ∆ ‡≈ ‰יז˘ָ ׁ ‰נ ƒים נַ ּ ˙¿ ƒפ ¿ר ≈סם ¿ ּב ƒמ ¿כ ¿ּ˙ ≈בי ָƒ ‰ע ˙ּƒים˘ַׂ ּ ˘∆ ׁ ,ר ַ˙ ָּ„‰ו… ˙ ׁ ∆˘ ָָ ‰י‡ָ ‰זָ ּ ˙¿ ‰ƒ ,פ ≈‡ר
ּ ƒב ¿פנ≈ י כו… ¿˙ ≈בי ָƒ ‰ע ˙ּƒים‰˘∆ ׁ ,וּ ‡ עו… ˘ׂ∆ ּ ∆ ‰ב ¡‡מוּ נָ ¿ ,‰ל ַ˙ ≈ ּ˜ן ∆‡˙ ָּכל ַ˙„ָּ ‰ו… ˙‡ַ ,ף ָּ„˙
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב˙ו… ָכם¿ .ו ּ ‡ƒלוּ ָָ ‰י∆ ‡¡ ‰ָ ‰מ˙ ּƒכ ¿„ ָב ָריו˘∆ ׁ ,עו… ˘ׂ ƒים ˜ּ ˙ּƒוּ נ ƒים ַ ּ‚ם ¿ ּב ָ„˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
¿ּכמו… ַ ּב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר≈ ‰ָ ,‰וי ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ¿ ‰ב ׁ ˙ּ ˘ƒוּ ףָ ‡ֲ .בל ≈‡ין ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ּƒכ ¿„ ָב ָריוּƒ ,כי
¿ב ָ„˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל עו… ˘ׂ ƒים ¿ ˜ƒל˜וּ ƒלים ¿ ּ‚„ו… ƒלים ¿ונו… ָר ‡ƒים וּ ¿מ ַמ ֲﬠ ƒטים ‡ו… ָ˙ ּּ ַ ‰ב ֲﬠו…נו… ≈˙ינוּ
ַָ ‰ר ּ ƒבים¿ ,ו ∆‡˙ ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרָּ ‰≈ ‰מַ ‰מ ¿ר ּ ƒבים ¿ ּב ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ,ו ָּ ‡ֻ ‰מו… ˙ ל…‡ נַ ˆ¿ ƒטוּ וּ ַﬠל
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ¿ ‰ב ׁ ˙ּ ˘ƒוּ ףָ ‡ֲ ,בל ¿ ּב ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ‰וּ ‡ ָﬠו…ן ָחמוּ ר ¿מ‡…„ ¿ו ≈‡ין ׁ˘וּ ם ƒח ּלוּ ˜ ≈ ּבין
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרַ ‰מ ָּמ ׁ˘.


ַƒ ˙ָּ ˘ֻ ּׁ ‰פים ¿ל ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל ‰זו… „ּ ƒינָ ם ¿ּכ ׁ ֻ˘ ָּ˙ ƒפים ַל ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר‰
¿ו ≈‡ין ׁ˘וּ ם ָס ≈פ˜ּƒ ,כי ַ‡ף ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒביל ָﬠו…ן ∆זּ ƒ ‰ב ¿ל ָב„≈ ,י ׁ˘ ¿ל‡ו… ָ˙ ּ∆ּ ‰ַ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל„ƒּ ‰ין
∆מ ¿מ ׁ ∆˘ ∆ל˙ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר‰˘∆ ׁ ,‰וּ ‡ ¿ ּב ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר≈ ‰ֲ ˘∆ ׁ ,רי ַ‡ף ַﬠל ֲ‡ ƒב ¿יז ָר‡
¿
˘ ¿ל ָחן ָﬠרוּ ך )יו"„ סי'
„ַּ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרַ ‰ו ֲ‡ ƒב ¿יז ָר‡ „ּ¿ ּ ‚ƒלוּ י ֲﬠ ָריו… ˙ ַ ƒּ„‰ין ≈ּכןַּ ,כ ¿מב ָ…‡ר ¿ ּב ׁ ֻ
)˘ם ,ס"˜ י( ֈוּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ָ ּב ∆זּ ≈ ˘∆ ׁ ‰י ׁ˘ לו… „ּ ƒין ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר‰
˜נז סעי' ‡ ¿ ּב (‰"‚‰וּ ¿ב˘"ך ׁ ָ
ַמ ָּמ ׁ˘ ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡ר )לְ ֵעיל סי' צד ,צה(ּ ָ ‡∆ .ל‡ ׁ ∆˘ ַ‡ף ƒמי ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַﬠ ≈ ּ˜ ׁ˘ לו… ַמר ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ∆‡ ָ ּל‡
ֲ‡ ƒב ¿יז ָר‡ „ַּ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר‚ּ ַ ,‰ם ≈ּכן ַ ƒּ„‰ין ≈ּכן.
¿ו ‡ƒם ≈ּכןָּ ,כל ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפים ¿ ּב ∆מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל ‰זו… ָּ ‰≈ ,מƒ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ‰פים ַל ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ועו… ¿ב ƒרים
יח וּ ¿כ ָבר
ָ ּב ∆זַ ‰ﬠל ּ ‡ƒסוּ ָר‡ ּ¿„ ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר¿ ,ו ַ‡ף ּ ‡ƒלוּ ָָ ‰יָ ‰ב‡ ≈‡ ƒל ָ ּי‰וּ וּ ָמ ׁ ַ ˘ƒ
יƒ ,‰מ ¿ ּל ַב„
יﬠ ¿ז ַמן ַּ ָ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰ל¿ ,‰ו ָ‰יוּ עו… ˘ׂ ƒים ¿ ּב ∆מ ¿מ ׁ ַ˘ ¿ל ָּ˙ם ָּכל ֻח ≈ ּ˜י ַ˙ּ ‰ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו ∆…˙ ָ
ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
‡ו… ˙ו… ∆ָ ‰ﬠו…ן ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ל ַב ≈ﬠר ∆‡˙ ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרַ ˙ַּ ˘∆ ׁ ‰ח˙ ∆מ ¿מ ׁ ַ˘ ¿ל ָּ˙םָ ‰ָ ,י‡ָ ‰סוּ ר
¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ¿ ּב ַמ ¿לכוּ ָ˙ם ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ָר‡ „ּ¿ ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר¿ ‡ַ ,ך ≈‡ין ¿מ ˆƒי‡וּ ˙ ַל„ָּ ָבר
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ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰י≈ ‰כן ¿ ּב ∆מ ¿מ ׁ ∆˘ ∆ל˙ ַ˙ּ ‰ו… ָרֈ‰

"הַ שּׁ ַֹחד הֶ ָעצוּם ֶשׁל הָ ָרצוֹן לְ הִ ְשׁ ַתּ ֵתּף בְּ ַמלְ כוּת הַ ִמּינִים ,לְ ַסמּוֹת הָ ֵעי
ימַ ‰ﬠל ָƒּ ˘∆ ׁ ‰ ָּ„ ֻ‚‡ֲ ‰מ ¿˙ ַר ֲﬠ ƒמים ¿ּב ƒלי ב ּו ׁ ָ˘‰
ּ≈˙ ָ
ַﬠל ׁ ∆˘ ּל …‡ נו… ¿˙נ ƒים ָל ∆‰ם ָמ˜ו… ם ¿ּב ƒמ˘ׂ¿ ַר„ ַ˙ ָּ„‰ו… ˙
¿ו ∆ז∆ ‡≈ ‰יז˘ָ ׁ ‰נ ƒים ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˙ ּ ַפ ¿ר ≈סם ƒמ ¿כ ָּ˙ב ָ ּ‚לוּ י ≈מ ָƒּ ˘∆ ׁ ,‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰מ ¿˙ ַר ֲﬠ ƒמים ַﬠל ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל,‰
ַﬠל ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם נו… ¿˙נ ƒים ָל ∆‰ם ָמ˜ו… ם ¿ ּב ƒמ˘ׂ¿ ַר„ ַ˙ ָּ„‰ו… ˙¿ .ו ָ˙ ַמ ¿˙ּƒ ‰י‡≈ ˘∆ ׁ ,ינָ ם ּבו… ׁ ˘ƒים
יכנ≈ ס ¿ ּב‡ו… ˙ו… ַƒּ ‰מ˘ׂ¿ ָר„ָּ ‰≈ ˘∆ ׁ ,מּ ¿ ‰ב ַו ַּ„‡י עו… ¿ב ≈„י ֲﬠבו… ָ„‰
¿ל ַפ ¿ר ≈סם ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַ‡ ּ¿מ ˆƒים ƒל ָּ
י‰םּ ָ ‡∆ .ל‡ „ּ¿ ƒל ׁ ָּ ˘ƒט ַ˙ ¿י‰וּ ָ‡ ¿ז ≈לי≈ ¿ּ„ ,כ ָיון
ָז ָרַ ‰ﬠל ָּכל ּ ָפנ ƒים ¿ ּב ׁ ˙ּ ˘ƒוּ ף‡ַ ,ף ¿ל ƒפי ¿ „ƒב ≈ר ∆
ׁ ∆˘ ˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒפוּ ¿ ּב‡ו… ָ˙ ּ∆ּ ‰ַ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל‰˘∆ ׁ ‰וּ ‡ ַָּ ‰מ˜ו… ר ¿ל‡ו… ˙ו… ָ„ ָבר‡ƒ ,ם ≈ּכן ¿ּכ ָבר
ינ ּ¿ ‰ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ַ ּ‚ם ¿ ּב ָכל „ָּ ָבר ַּ ‰יו… ≈ˆ‡
˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒפוּ ַל ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו˙וּ ≈‡ין נַ ¿פ ָ˜‡ ƒמ ָ ּ
יˆ ַלן.
ƒמן ַָּ ‰ט ≈מ‡ ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿

ֶּפ ֶרק ד
]ˆט[
¿ּב ַ¿ ‰כ ָרזַ ˙ ˙¿ ‰ƒיַ ּ¿ס„ ּו˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ‰
ָּכ ¿˙ב ּו „ּ¿ ƒב ≈רי ƒמינ ּו˙ ּו ¿כ ƒפ ָיר¿ ,‰ו‚ַ ם ר ׁ
…‡˘ ָָ ‰ ָּ„ ֻ‚‡ֲ ‰ח ַ˙ם ַﬠל ז∆ ‰
ׁ˘ ּוב ∆¿ ‰ר‡וּ נ ƒיּ ¿ ˘∆ ׁ ,ב ַ¿ ‰ַ ‰כ ָר ָזƒ ּ ˘∆ ׁ ‰פ ¿ר ¿סמוּ ַﬠל ַ ˙¿ ‰ƒי ּ¿ס„וּ ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ּ ַ ‰ב ¿ּ˙ ƒח ָ ּל˘ָ ׁ ,‰ם
ָּכ ¿˙בוּ ¿ ּב ≈פרוּ ׁ˘∆ּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,מ ¿מ ׁ ָ˘ ָל˘¿ ׁ ˙ּƒ ‰מו… ר ַﬠל ַ¿ּ ‰מ˜ו… מו… ˙ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ˘ƒים ׁ ∆˘ל ָּכל ַ˙„ָּ ‰ו… ˙.
‡ƒם ≈ּכן ‰וּ ¿כ ַרז ¿ ּב ≈פרוּ ׁ˘ ¿ ּב ַ ˙¿ ‰ƒי ּ¿ס„וּ ָ˙ ַּ ,‰ﬠל ¿ּ˙נַ ‡י ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ל ַ‡ ≈ ּב„ ∆‡˙ ָּכל ַ¿ּ ‰מ˜ו… מו… ˙
"מ˜ו… מו… ˙
ׁ ∆˘ ָﬠ ¿ב„וּ ׁ ָ˘ם ַ ּ‚‰ו… ƒיםּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַ‡ ּ¿„ ַר ָ ּב¿ ‰ל ׁ ָ˘ ¿מ ָרם‚ּ ַ ,ם ָ˜ ¿ר‡וּ ‡ו… ָ˙ם ¿
¿˜„ו… ׁ ˘ƒים"¿ ,ול…‡ ƒח ¿ ּל˜וּ ¿ּכ ָלל ≈ ּבין ָּכל ַ˙„ָּ ‰ו… ˙‡ƒ .ם ≈ּכן ַ¿ ‰כ ָר ָז ‰זו… ּ ƒב ¿ל ָב„≈ ‰ָ ,וי
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר‚¿ ‰מוּ ָרּ ¿ ‰ב ׁ ˙ּ ˘ƒוּ ף ַﬠל ָּכל ּ ָפנ ƒים ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡ר
…‡˘ ָ.‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰
ַ¿ ‰כ ָר ָז ‰זו… ָח ַ˙ם ַ ּ‚ם ר ׁ

)לְ ֵעיל סי'

צח(¿ .ו ַﬠל

¿ו‡ו… ָ˙ ּ¿ ‰ַ ‰ַ ‰כ ָר ָזַ ‰מ ¿˙ ∆ח ∆ל˙ ַ ּב ֲחזו… ן ַָּ ‰ט ≈מ‡ ַּ ָ ‰י„וּ ַﬠ¿ ‰ƒ ˘∆ ׁ ,ז ּƒכירוּ ׁ ָ˘ם ׁ ¿˘מו…
רו… ∆ˆ¿ ‰ל ֲַ ‰ﬠלו… ˙ ׁ ¿˘מו… ַﬠל ַּ¿ ‰כ ָ˙ב(¿ ‰ƒ ˘∆ ׁ ,מ ˆƒי‡ ּ ƒב ׁ ¿˘נַ ˙ ˙רנ"ו ∆‡˙ ַָ ‰ר ¿עיו… ן ַָּ ‰ט ≈מ‡ ַּ ∆ ‰ז‰
ַל ֲַ ˜ָ ‰מ˙ ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ ‚ּ ַ .‰ם ׁ ¿˘ ָ‡ר ּ¿ „ƒב ≈רי ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּ¿ ‰כ˙וּ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמּ ƒ ˘∆ ׁ ,‰נ ¿ל ≈‡ ˙ƒי
י‚י ׁ ¿˘ ָ‡ר ַƒּ ‰מ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙
…‡˘ ָָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ח ַ˙ם ַﬠל ‡ו… ָ˙ ּ¿ ‰ַ ‰ַ ‰כ ָר ָזּ ≈ ,‰בין נ¿ ≈ ˆƒ
י‡ם¿ .ור ׁ
ַל ֲƒ ‰ב ָ
ׁ ∆˘ל ַƒּ ‰מינ ƒים ¿ו ָƒ ּ ‡∆ ‰פי˜ו… ¿ר ƒסים ׁ ∆˘ ָח ¿˙מוּ ַﬠל „ּ¿ ƒב ≈רי ƒמינוּ ˙ƒ ,ל ׁ ¿˘מו… וּ ¿ל ƒז ¿כרו… ׁ ∆˘ל
יעים,
יכן ַָ ¿ּ„‰ב ƒרים ַמ ƒ ‚ּ ƒ
יˆ ַלןƒּ ‰ַ .מ ¿˙ ּבו… נ≈ ן ƒי ¿ר ∆‡ƒ ‰מ ∆ ּזַ ‰ﬠ„ ≈ָ ‰
ַָּ ‰ט ≈מ‡ ַּ ָ ‰י„וּ ַﬠ ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿

)‡ין ֲ‡נ ƒי
≈
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לסמּוֹת הָ ֵעינַיִ ם בְּ כָ ל אוֹפַ ן וְ אוֹפָ ן ...וְ נִכְ נ ְָסה הָ ֲאגֻ ָדּה בְּ כָ ל ָשׁ ְר ֵשׁי הַ ִמּינוּת"
ַ
ַ…ַ ˘ׁ ּ ‰ח„ ∆ָ ‰ﬠˆוּ ם ׁ ∆˘ל ָָ ‰רˆו… ן ¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ¿ ּב ַמ ¿לכוּ ˙ ַƒּ ‰מינ ƒים¿ ,ל ַס ּמו… ˙ ָ≈ ‰ﬠינַ ƒים ¿ ּב ָכל
…‡˘
ימ˙ ָ‰ר ׁ
‡ו… ַפן ¿ו‡ו… ָפן¿ ֈונ¿ ƒכנ¿ ָסּ ¿ ‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰ָ ‰ב ָכל ׁ ָ˘ ¿ר ׁ ≈˘י ַƒּ ‰מינוּ ˙ַ ,ﬠל ¿י ≈„י ֲח ַ ˙ƒ
ַּ ָ ‰ב‡ ƒמ ּכ ָ…חם¿ ,ו ≈‡ין מו… ∆ח¿ '„ ,‰י ַר ≈חם.
]˜[
י‰ם ׁ ∆˘ל ַ¿ ‰מ ַל ֲח ׁ ˘ƒים ָּב ָﬠם,
∆∆ ‰בל י¿ ƒפ ∆ˆƒ ּ ‰פ ∆
ׁ ∆˘ ּׁ ¿˘מו… ׁ ∆˘ל ר ׁ
…‡˘ ָ ‰ ָּ„ ֻ‚‡ֲ ‰נ∆ ¿ח ַּ˙ם ׁ ∆˘ ּל …‡ ƒמ„ַּ ¿ע ּ˙ו…
ּו ≈מ ֲ‡חו… ≈רי ַַ ּ ‰פ ¿ר‚ּ ו… „ ׁ ָ˘ ַמ ¿ע ˙ּƒי¿ּ ˘∆ ׁ ,מ ַל ֲח ׁ ˘ƒים ¿ ּב ָ‡ ¿זנ≈ י ≈‡ ∆יז¿ ‰י ≈ר ‡ƒים ׁ ∆˘ ¿ ּב˙ו… ¿ך ָ,‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰
…‡˘ ָּ ָ ‡∆ ,‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ל‡ ƒח ¿ּ˙מוּ ‡ו… ˙ו… ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒמ ַּ„ ¿ע ּ˙ו… ¿ .ו ∆∆ ‰בל ƒי ¿פ ∆ˆ‰
ׁ ∆˘ ּל…‡ ָח ַ˙ם ַﬠל ∆ז ‰ר ׁ
י‰ם ׁ ∆˘ל ‡ו… ָ˙ן ַ¿ ‰מ ַל ֲח ׁ ˘ƒיםּ≈ ,כ ָיון ׁ ∆˘‡ו… ָ˙ ּ¿ ‰ַ ‰ַ ‰כ ָר ָז ‰נ¿ ˘¿ ׁ ƒל ָחַ ‰ﬠל ָּכל ּ ¿פנ≈ י ≈˙ ≈בל
ּ ƒפ ∆
ימ˙ ַָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ﬠל ֲָ ‰ﬠבו… ָ„‰
ƒמ ּסו… ף ָ‰עו… ָלם ¿ו ַﬠ„ סו… פו… ¿ ,ו ָכל ָָ ‰ﬠם רו… ‡ƒים ֲח ַ ˙ƒ
יﬠ
יˆ ַלן¿ .ו ַ‡ף ּ ַפ ַﬠם ַ‡ ַח˙ ל…‡ ‰ו… ַ „ƒ
ָז ָר¿ ‰ו ַƒּ ‰מינוּ ˙ ¿ו ַּ¿ ‰כ ƒפ ָירּ ָ ‰ב ƒע ָ ּ˜ר ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
יﬠ ‰וּ ‡
יﬠ ׁ ∆˘ ּלו… ָ ‰ָ ˘∆ ׁ ,יּ ∆ ‰זּ ¿ ‰בל…‡ ַ¿ ‰ס ָּכ ָמ˙ו… ּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַ‡„ּ¿ ַר ָ ּבּ ‰ַ ‰מו… ַ „ƒ
¿ ּב ƒע ּ˙ו… ן ַּ ‰מו… ַ „ƒ
ָמ ≈ל‡ ˘ָׂ ˘ׂ ו… ן ¿ו˘ׂ¿ ƒמ ָחּ ¿ ‰ביו… ם ≈‡ ָי„ם˘∆ ׁ ,ל ‡ו… ˙ו… יו… ם ַ¿ ‰ַ ‰כ ָר ָז˜ּ ˘∆ ׁ ‰ו… ƒרין ‡ו… ˙ו… יו… ם
ַָ ‰ﬠ ¿ˆ ָמ‡וּ ˙.
ּו ַמּ ∆ ‰ב ַˆע ¿ ּב ַּ ַ ‰ל ַח ׁ˘ ׁ ∆˘ ּ¿מ ַל ֲח ׁ ˘ƒים ¿ ּב ָ‡ ¿זנ≈ י ≈‡ ∆יז¿ ‰י ≈ר ‡ƒים ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם סו… ¿ב ƒלים ∆זּ¿ ,‰כ ≈„י
¿ל ַ¿ ‰מ ׁ ¿ ˘ƒ
ימ‰
יך ַ ּ‚ם ¿ל ָב ָבם ¿ל˙ו… ¿ך ָ‡ƒ ,‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰ם ¿ל ≈ﬠינ≈ י ָכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ֻמ ַ ּנ ַח˙ ֲַ ‰ח ָ ˙ƒ
ׁ ∆˘ל ַָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ﬠל ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר ‰וּ ¿כ ƒפ ָירּ ָ ‰ב ƒע ָ ּ˜רּ ¿ ,ב ƒלי ׁ˘וּ ם ַמ ָח ָ‡ָ ‰בעו… ָלם.
י‰ם¿ ‡≈ ‰ָ ,
ימ‰
יך ל…‡ ָי ¿ר‡וּ ƒל ׁ ¿˘לו… ַח ַﬠל ָּכל ּ ¿פנ≈ י ≈˙ ≈בל ֲח ָ ˙ƒ
ַ ּ‚ם ‡ƒם ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ¿ּכ ¿ „ƒב ≈ר ∆
ימ¿ ‰מ ֻז ∆ ּי ∆פ˙
יﬠּ ָ ‰בעו… ָלם ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ וּ ֲח ָ ˙ƒ
ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒב ¿ר ׁ˘וּ ˙ָּ ˘∆ ׁ ,מ‡ ƒי ¿˙ ַ ּ‚ ∆ ּל˜¿ ‰לו… נָ ם ּ ƒב ƒי„ ָ
יﬠּ ַ ‰ב ¿ּ˙ ƒח ָ ּל‡≈ ˘∆ ׁ ‰ין ָל ∆‰ם ¿ל ַפ ≈ח„ ƒמ ∆ ּז.‰
ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒב ¿ר ׁ˘וּ ˙ָ ‡ֲ .בל ַו„ַּ ‡י ָָ ‰יָ ‰ל ∆‰ם ¿י ָ „ƒ
ימ˙ ַָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ﬠל ‡ו… ָ˙ ּ¿ ‰ַ ‰ַ ‰כ ָר ָז¿ ‰ַ ‰מנָ ∆‡ ∆ˆ˙ ∆‡˙ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ¿ ּב‡ו… ַפן נו… ָר‡,
ַו ֲח ַ ˙ƒ
‡≈ ˘ָ ׁ ּ ˙ּƒר ַﬠל ַמ ֲﬠ ָמ ָ„ ּּ ¿ ‰ב ָכל ¿ּ˙פוּ ˆו… ˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ,ו ƒז ¿כ ָר ּ ‰ל…‡ ָיסוּ ף ƒמ ַ ּז ¿ר ָﬠם ¿ו ַﬠ ¿ב ≈„י
∆‡ ָ ּל‡ „ּ¿ ƒב ≈רי ∆∆ ‰בל ָורוּ ַח.
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ַר ָ ּבנָ ן ׁ ¿˘ ָל ָמ‡ ַ ּב ֲ¿ „ַ ‰י‰וּ ¿ ,ו ַל ַח ׁ˘ ַ¿ ‰מ ַל ֲח ׁ ˘ƒים ַ ּב ֲח ׁ ַ˘‡י ¿ל ƒי ¿ר ≈‡י ¿ּ ‰ַ '‰מ ַﬠ ּƒטים ≈‡ינָ ם

אוֹתהּ ַהכְּ נֶ ֶסת ֵ ...ה ָמּה ֻשׁ ָתּ ִפים בְּ ִאסּוּר ַה ָנּוֹרא ַהזֶּ ה ,וְ ַהיּ
"וְ כָ ל ַחבְ ֵרי ָ
ֶּפ ֶרק ו
„ּ ƒין ׁ ָ˘ ∆ו¿ ‰ל ָכל ∆‡ ָח„ ≈מ ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ¿ל ≈ָ ‰ﬠנ≈ ׁ˘ ַﬠל ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ָ∆ּ ‡≈ ‰ל ‰רח"ל
'ﬠל ּ ƒפי ׁ ¿˘נַ ƒים ≈ﬠ „ƒים ‡ו… ׁ ¿˘ל ָ…˘≈ ‰ﬠ „ƒים יוּ ַמ˙
ּו ¿ב ַמ ּ∆ס ∆כ˙ ַמ ּכו… ˙ )ַ ,(:‰
"‡ם ƒמ ¿˙ ַ˜ ∆ ּי ∆מ˙ ָ≈ ‰ﬠ„וּ ˙ ּ ƒב ׁ ¿˘נַ ƒיםָ ,ל ָּמ≈ ‰פ ַרט ַָּ ‰כ˙וּ ב ּ ƒב ׁ ¿˘ל ָ…˘¿ ‰וכוּ 'ַ ,ר ּ ƒבי
יז ,ו(ƒ ,
יב‡ ‡ו… ≈מר ,ל…‡ ָב‡ ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ל ׁ ƒ
ֲﬠ ָ ˜ƒ
י˘י ¿ל ָ˜≈ ‰לּ ָ ‡∆ ,ל‡ ¿ל ֲַ ‰ח ƒמיר ָﬠ ָליו¿ ,ו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ּ„ƒינו…
ַּכ ּיו… ≈ˆ‡ ָב ≈‡ ּלוּ ¿ ,ו ‡ƒם ≈ּכן ָﬠנַ ׁ˘ ַָּ ‰כ˙וּ ב ַל ּ ƒנ ¿ט ּ ָפל ¿לעו… ¿ב ≈רי ֲﬠ ≈ב ָרּ¿ ,‰כעו… ¿ב ≈רי ֲﬠ ≈ב ָרַ ,‰ﬠל
ַ≈ ּ ‰מ˙' )„ּ¿ ָב ƒרים

ַ‡ ַח˙ ַּכ ָּמ¿ ‰ו ַכ ָּמ¿ ‰י ׁ ַ˘ ≈ ּלם ˘ָׂ ָכר ַל ּ ƒנ ¿ט ּ ָפל ¿לע…˘ׂ≈ י ƒמ ¿ˆ ָוּ¿ ,‰כע…˘ׂ≈ י ƒמ ¿ˆ ָוַ ,"‰ﬠ„ ָּכ‡ן.
י˘י ל…‡ ַ‡ ¿‰נ≈ י ƒמ ≈י„י ¿ל ָ≈ ‰ﬠ„וּ ˙≈ „¿ּ ,כ ָיון „ּ¿ ƒמ ¿˙ ַ˜ ∆ ּי ∆מ˙ ָ≈ ‰ﬠ„וּ ˙
¿ו ּ ≈ ‰ƒנ∆ ‰ז≈ ‰ָ ‰ﬠ„ ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ל ׁ ƒ
ּ ƒב ׁ ¿˘נַ ƒים≈ ‰ָ ,וי ¿ּ˙ ≈רי ¿ּכ ≈מ ָ‡¿ ,‰ו ≈‡ין ¿ ּב ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰ל ׁ ƒ
י˘י ¿ּכלוּ םƒ ,מ ָּכל ָמ˜ו… ם ּ„ƒינו…
י‰םּ ַ ,ב ֲﬠבוּ ר ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿ט ּ ַפל
¿ ּב‡ו… ˙ו… ָ‰ע…נ∆ ׁ˘ּ¿ ,כמו… ָ≈ ‰ﬠ „ƒים ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַ˜ ∆ ּי ∆מ˙ ָ≈ ‰ﬠ„וּ ˙ ַﬠל ּ ƒפ ∆
י‰ם ¿ונ¿ ƒמנָ ƒ ‰ע ָּמ ∆‰ם‡ַ ,ף „ּ¿ ָל‡ ַ‡ ¿‰נ≈ י ַמ ֲﬠ˘ָׂ יו ¿מ‡וּ ָמ.‰
ֲ‡ ≈ל ∆
ּו ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ ּב ƒמי ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿ט ּ ַפל ƒל ¿‰יו… ˙ ָח ≈בר ≈ ּבין ַח ¿ב ≈רי ‡ו… ˙ו… ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙‡≈ ˘∆ ׁ ,ינו… נ¿ ƒט ּ ָפל
יכים ƒל ¿בחו… ר
¿לעו… ¿ב ≈רי ֲָ ‰ﬠ ≈ב ָרּ ƒ ‰ב ¿ל ָב„ּ ָ ‡∆ ,ל‡ יו… ≈˙ר ƒמ ∆ ּזּƒ ,‰כי ¿ל ƒפי ַ‰ח…˜ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰םƒ ˆ¿ ,ר ƒ
‡ו… ˙ו… ַƒּ ‰מנ¿ ָין ׁ ∆˘ל ֲַ ‰ח ≈ב ƒריםƒּ ˘∆ ׁ ,מ ַ ּב ¿ל ֲﬠ ≈„י ∆ז‡≈ ‰ינָ ם ¿יכו… ƒלים ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ¿ּכ ָלל ¿ ּב ָכל
ֻח ≈ ּ˜י ַƒּ ‰מינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘˘∆ ׁ ‰עו… ˘ׂ ƒים¿ ,ו ‡ƒם ≈ּכן ֻּכ ָ ּלם ƒע ָ ּ˜ ƒרים ≈‰ם,
ל…‡ נ¿ ƒט ּ ָפל ּ ƒב ¿ל ָב„¿ ,ו ≈‡ין ָס ≈פ˜ ׁ ∆˘ ּ„ƒין ֻּכ ָ ּלם ׁ ָ˘ ∆וּ ¿ ‰בע…נ∆ ׁ˘ ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ַ‰נּ ו… ָר‡ו… ˙ ָּ ∆ ‡≈ ‰ל‰
י˘י ׁ ∆˘„ּ ƒינו… ¿ּכ ַ˘¿ ׁ ּ ‰נַ ƒיםַּ ,כ ּ ƒנ ¿ז ָּכר ¿ל ≈ﬠיל.
יˆ ַלן˜ַ ,ל ָוח ∆…מר ≈מ ָ≈ ‰ﬠ„ ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ל ׁ ƒ
ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
ַƒּ ‰מ ¿˙ ַח ≈ּבר ָל ָר ׁ ָ˘ע י∆ ׁ˘ לו… ≈ח ∆ל˜ ¿ּב ָכל ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘עו… ˘ׂ∆ ָ ‰ָ ‰ר ׁ ָ˘ע
"‡ל ַ ˙¿ ˙ּƒח ≈ ּבר ָל ָר ׁ ָ˘ע"¿ ,ו ∆ז‰
¿ו ַָ ‰ר ≈ּבינ ּו יו… נָ ‡)ָ ‰בו… ˙ פ"‡ מ"ז( ָּכ ַ˙ב ַﬠל ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘נָ ַ ¿ּ„ ‰
]‡ם[
"˘‰וּ ‡ ע…נ∆ ׁ˘ ָ ּ‚„ו… ל ׁ ∆˘ ≈‡ין ¿ּכמו… ˙ו… ּƒ ,כי ַ≈ ‰ח ¿ט‡ ∆ָ ‰חמוּ ר ƒ
¿ל ׁ˘ו… נו… ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘∆ ׁ :
ּ ָפ ׁ ַ˘ע ּבו… ָ ,ﬠ˘ָׂ ֲ ‰ﬠ ≈ב ָרַ ‡ַ ‰ח˙ָ ‡ֲ ,בל ∆זּ ¿ ‰ב ָכל ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘עו… ˘ׂ∆ ָ ‰ָ ‰ר ׁ ָ˘ע∆ ,י ׁ˘ לו…
≈ח ∆ל˜ ָ ּב ∆‰ם¿ ,ונ¿ ƒמ ָˆ‡ עו… ˘ׂ∆ ֲ ‰ח ָט ‡ƒים ַר ּ ƒבים ¿ ּ‚„ו… ƒלים ַו ֲﬠˆוּ ƒמים ¿ו ‡ƒם ָי ָ„יו ֲ‡סוּ ƒרים
¿ול…‡ נ∆ ¡‰נ∆ ≈ ‰מ ∆‰ם¿ ,ו‡ו… י ָל ָר ׁ ָ˘ע ¿ו‡ו… י ƒל ׁ ¿˘ ≈כנו… ּƒ ,כי ‰וּ ‡ חו… ≈ט‡ וּ ׁ ¿˘ ≈כנו… ¿מנֻ ָ ּ‚„ּ≈ ˘∆ ׁ ,כן
‰וּ ‡ ¿מפ ָ…ר ׁ˘ ¿ ּב ָ‡בו… ˙ „ּ¿ ר' נָ ָ˙ן ּ ∆)פ ∆ר˜ לָּ ,(‚ ,כל ַƒּ ‰מ„ַּ ≈ ּב˜ ָל ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים‡ַ ,ף ַﬠל ּ ƒפי ׁ ∆˘ ≈‡ינו…
י‰ם ,נו… ≈טל ˘ָׂ ָכר ַּכ ּיו… ≈ˆ‡ ָב ∆‰ם¿ ,ו ַƒּ ‰מ„ַּ ≈ ּב˜ ַל ַ ּˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ַ‡ף ַﬠל ּ ƒפי
עו… ˘ׂ∆ ּ¿ ‰כ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
י‰ם ,נו… ≈טל ˘ָׂ ָכר ַּכ ּיו… ≈ˆ‡ ָב ∆‰ם" ,עכ"ל ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘¿ .ונוּ ַכל
ׁ ∆˘ ≈‡ינו… עו… ˘ׂ∆ ּ¿ ‰כ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
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א ַהזֶּ ה ,וְ ַהיַּ ֲעלֶ ה ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁיִּ ְהיֶ ה בָ זֶ ה ֵאיזֶ ה ֶה ֵתּר לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִע ָמּ ֶהם"
¿ל ּ ˙¿ ‰ƒבו… נ≈ ן ƒמ ∆ ּז„ƒּ ,‰ינָ ם ׁ ∆˘ל ָּכל ≈‡ ּלוּ ַּ ַ ‰נ ֲﬠ˘ׂ ƒים ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙¿ ,ו‰וּ ‡ ַ˜ל ָוח ∆…מר ∆ ּבן
¿ ּבנו… ׁ ∆˘ל ַ˜ל ָוח ∆…מרֈ

ֶּפ ֶרק ז
]˜‡[
ַ¿ ‰מח ¿…˜ ˜ƒים ֻח ≈ּ˜י ַﬠ ּכ ּו"ם ,י≈ ׁ˘ ָּבז∆ ּ¿ ‰כ ƒפ ָיר ¿‚ ‰מ ּו ָרַּ ‰ב ּ˙ו… ָר,‰
¿ו ׁ ַ˘ ָ ּי ¿ך ָּב ∆‰ם „ּ ƒינָ ‡ „ּ¿ י≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר
י‰ם ¿ ּב ָכל „ָּ ָבר‰≈ ,ן ¿ ּב „ƒינ≈ י
ַ¿ ‰מח ¿…˜ ˜ƒים ֻח ≈ ּ˜י ַﬠ ּכוּ "ם ָלכו… ף ∆‡˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ל ֻח ≈ ּ˜ ∆
ָממו… נו… ˙ וּ נ¿ ָפ ׁ˘ו… ˙ ַו ֲﬠ ָריו… ˙ ׁ ∆˘ ַ‡ף ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָל ∆‰ם ַר ָ ּבנ ƒים ¿ו ַ„ ָ ּינ ƒים ַ¿ ‰מ ׁ ָ˘ ¿ר ˙ƒים ‡ו… ָ˙ם,
י‰ם רו… ˆƒים ַר˜ ¿ ּב ֻח ≈ ּ˜י ַﬠ ּכוּ "ם ,וּ ¿ב ַכוָּ נָ  ‰עו… ¿ז ƒבים ¿ל ַ‚ ¿מ ≈רי ∆‡˙
ֲ‡ ָבל ¿ ּב ƒמ ׁ ¿˘ ּ ¿פ ≈ט ∆
¿
ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘ּ ∆ ˘∆ ׁ ‰ז‚ּ ָ ‰רוּ ַﬠ ַ¿ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ≈מ ֲ‰לו… ך ָ ּב ∆ﬠ ¿ר ָּכ‡ו… ˙ ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒביל ַּ˙ ֲ‡ ַו˙
ָממו… נו… ּ ‡ƒ „¿ּ ,לוּ ¿ּכ ׁ ∆˘‰ו… ≈ל ¿ך ָ ּב ∆ﬠ ¿ר ָּכ‡ו… ˙ ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒביל ַּ˙ ֲ‡ ַו˙ ַָּ ‰ממו… ן‡≈ ,ינו… ∆‡ ָ ּל‡ ¿ּכ ≈חרוּ ף
¿ו  ּ„‚ƒוּ ף ¿ ּב ַכ"ף ַ¿ ƒּ„‰מיו… ןָ ‡ֲ ,בל ∆ז‰ ‰וּ ‡ ≈חרוּ ף ¿ו  ּ„‚ƒוּ ף ַמ ָּמ ׁ˘.
¿ו ָּ ‡ֻ ‰מו… ˙ ָ‰עו… ˘ׂ ƒין ≈ּכן¿ ,מ ַ˜ ¿ ּי ƒמין ָ ּב ∆זƒ ‰מ ¿ˆ ָוּƒ ,‰כי ¿בנ≈ י נ ַ…ח נַ ˆ¿ ƒטוּ וּ ַﬠל ַ„ƒּ ‰ינ ƒים¿ ,ול…‡
)סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין
י˙ַ ‰
ּ ¿ ˜ƒבלוּ ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ,‰ו ַ‡ ¿„ ַר ָ ּב ּ‚ ,‰ו… י ָ‰עו… ≈ס˜ ַ ּב ּ˙ו… ָרַ ‰ח ָ ּיב ƒמ ָ
נט‡ƒ ,(.ם ≈ּכן נַ ˆ¿ ƒטוּ וּ ַר˜ ַﬠל ָּכ ָכַ ,‰ל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ָל ∆‰ם „ּ ƒינ ƒים ¿ּכ ƒפי ׁ ¿ ˘ƒכ ָלם ,וּ ¿מ ַ˜ ¿ ּי ƒמין
¿ ּב ∆זƒּ ‰ַ ‰מ ¿ˆ ָוָ ‡ֲ .‰בל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ׁ ∆˘ ּ ¿ ˜ּ ƒבלוּ ∆‡˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ,‰ונ¿ ƒב ֲחרוּ ָב ∆זƒ ‰מ ָּכל
ַָ ‰ﬠ ּƒמים¿ ,ו ‡ƒם ¿מ ַב ֲﬠ ƒטים ַ ּב ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ‰לח ≈…˜˜ ָל ∆‰ם ֻח ≈ ּ˜י ַﬠ ּכוּ "ם≈ ‰ֲ ,רי ∆ז‰
ַו„ַּ ‡י ¿ּכ ƒפ ָיר‚¿ ‰מוּ ָרּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘ ,‰וּ ָברוּ ר ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָ ּב ∆זƒ ‰ָ ‰ענ¿ ָין ּ ƒב ¿ל ָב„ּ ‡ƒ ,סוּ ָר‡
„ּ¿ ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… רƒ ,מ ¿ ּל ַב„ ָ‡ֲ ‰סוּ ƒרים ָ≈ ‡ֲ ‰ח ƒרים ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָ ּב ∆ז ƒּ„˘∆ ׁ ,‰ינָ ם ָּכ ¿ךּ¿ ,כמו…
ׁ ∆˘ ָּכ ַ˙ ¿ב ˙ּƒי ¿ל ַמ ¿ע ָל) ‰עי' סי' עו ,פח ,צח(¿ .ו ָכל ַח ¿ב ≈רי ‡ו… ָ˙ ּּ¿ ‰ַ ‰כנ∆ ∆ס˙ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˙ ַי ּ¿ס ָ„ּ ¿ ‰ב ֻח ˜ּ ƒים
ָּ ∆ ‡≈ ‰לָּ ‰≈ ,‰מƒ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ‰פים ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ר ַ‰נּ ו… ָר‡ ַּ ∆ ‰ז¿ ,‰ו ַּ ַ ‰י ֲﬠ ∆לַ ‰ﬠל ַַ ַּ„‰ﬠ˙ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰יָ ‰ב ∆ז‰
≈‡ ∆יז˙ּ≈ ‰∆ ‰ר ¿ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמ ∆‰ם.
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דף זה טעון גניזה

ֲ‡ ָבל עו… „ ָ ּ‚רוּ ַﬠ יו… ≈˙ר ַמ‡˘∆ ׁ ּ ‰ו… ¿מ ƒרים ¿ ּב ≈פרוּ ׁ˘‡≈ ˘∆ ׁ ,ין ˆ ∆…ר ¿ך ח"ו ¿ל ַ˙ּ ‰ו… ָר‰
י‰םָ ˘∆ ׁ ,ﬠ˘ׂ וּ ∆מ ¿מ ׁ ∆˘ ∆ל˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב ∆‡ ∆רı
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ּ¿ ‰כ ָלל ,וּ ¿מפ ָ…ר ׁ˘ יו… ≈ˆ‡ ¿ ּב ¿ „ƒב ≈ר ∆
ַַ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ר˜ ¿ ּב ֻח ≈ ּ˜י ¿מ „ƒינָ  ,‰ל…‡ ¿ ּב ֻח ≈ ּ˜י ˙ו… ָר¿ .‰ו ַ‡ף ַּ ƒ ˙ƒ ָּ„‰יים ׁ ∆˘ ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ¿ּכ ׁ ∆˘ ּ¿מ ַב ¿ ּ˜ ׁ ˘ƒים

"א ָבל בְּ ֵבית ִמינִ יםָ ...אסוּר לְ ַהצִּ יל ַעצְ מוֹ בָּ זֶ הַ ...דּ ֲא ִפילּוּ ְס ֵפק ֲח
ֲ
ׁ ָ˘ם ≈‡ ∆יזƒ ‰ענ¿ ָין ַ‰נּ ו… ≈‚ ַﬠ ¿ל ָ„˙ ּ˙ו… ָר ≈˙נוּ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘‡ ,‰ו… ¿מ ƒרים ַר˜ ׁ ∆˘ ּ¿מ ַב ¿ ּ˜ ׁ ˘ƒים ח…˜
‡ˆ ָ ּי‡¿ ,ו ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר לו… ַמר ׁ ָ˘ם ¿ּכ ָלל ׁ ∆˘ ּ¿מ ַב ¿ ּ˜ ׁ ˘ƒים ּ ƒב ¿זכוּ ˙ „ּ ƒינ≈ י ַ˙ּ ‰ו… ָר,‰
ַ„∆ּ ‰עמו… ¿˜ ַר ƒ
ׁ ∆˘ ָ ּב ∆זֻּ ‰כ ¿ ּל‰וּ מו… ≈„י ׁ ∆˘ ‰ƒי‡ ¿מ „ƒינָ ּ ¿ ‰ב ƒלי ˙ו… ָרּ ָ ‡∆ ,‰ל‡ ¿מ „ƒינָ ˘∆ ׁ ‰ל ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָיר‰
יˆ ַלן¿ .ו ַּ ‰כ…ל יו… ¿„ ƒעיןָּ ˘∆ ׁ ,כל ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ‰מ ≈ל ָ‡ƒ ‰מ ∆ ּז‡ƒ ˘∆ ׁ ,‰י ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר
ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
]ﬠל[ ַח ¿ר ¿ ּב ∆כם
'ﬠ ַמ ¿„ ∆ּ˙ם ַ
¿ל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּבל…‡ ˙ו… ָר¿ ,‰ו ַָּ ‰כ˙וּ ב ˆ ≈…ו ַח ¿)י ∆ח ¿ז ≈˜‡ל ל‚ ,כו(ֲ ,
יֈ‰
ו‚ו' ¿ו ָ∆ ‡ָ ‰רָ ˙ּƒ ıיר ׁ˘וּ 'ּ ƒ ,ב ¿˙ ƒמ ַּ

ֶּפ ֶרק ח
]˜[‰
"כנ∆ ∆ס˙" ָחמ ּור ¿מ‡…„,
יס‡∆ ‰ל ַּ¿ ‰
∆ﬠ ∆ˆם ַּ¿ ‰כנָ ƒ
¿ל ƒפי ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ≈ּבי˙ ƒמינ ƒים ׁ ∆˘ ּל …‡ ָ‰יָ ָּ ‰כמו… ּ ‰ו ָּבעו… ָלם
"בי˙ ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙" ‰וּ ‡ ≈ ּבי˙ ƒמינ ƒיםƒּ ˘∆ ׁ ,מ ¿ ּל ַב„ ׁ ∆˘ ּיו… ≈˙ר
¿ו ּ≈ ‰ƒנ∆ ‰ז ‰וַּ ַּ„‡י ׁ ∆˘‡ו… ˙ו… ≈ ּ
ƒמ ƒ ˘¿ ׁ ˙ּƒעים ָ‡חוּ ז ≈ָּ ‰מƒ ‰מינ ƒים ¿ו ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿ר ƒסים ¿ ּ‚מוּ ƒרים ¿ל ָכל ַ„≈ּ ‰עו… ˙ƒ ,מ ¿˙ ַּכ ¿ ּנ ƒסין
¿ל ׁ ָ˘ם ¿ ּב ≈„ ָﬠ ‰זו… ַ ,ל ¿ח ׁ˘…ב ַמ ֲח ׁ ָ˘בו… ˙ ¿ ּב ≈‡ ∆יז‡ ‰ו… ַפן ַל ֲﬠ˜ו… ר ּ˙ו… ָר ‰ח"ו¿ ,ו ָכל
י‰ם
י‰ם וּ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ¿פ ≈ט ∆
ַ ˙¿ ‰ƒי ּ¿ס„וּ ָ˙ ּ˘∆ ׁ ‰ל ‡ו… ˙ו… ַּƒ ‰כנּ וּ ס ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ַ˘ ¿ל ˙ּƒיƒ ,עם ָּכל ֻח ≈ ּ˜ ∆
י‰םּ ‰ַ ,כ…ל ‰וּ ‡ ¿ּכ ƒפ ָיר‚¿ ‰מוּ ָרּ ¿ ‰ב˙ו… ָר ≈˙נוּ ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ ,‰וּ ƒמ ּ ׁ ָ˘ם
י‰ם ¿ו ƒענ¿ ¿ינ≈ ∆
ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
≈מ‡ו… ˙ו… ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ¿ו ַּƒ ‰כנּ וּ סƒ ,מ ¿˙ ּ ַפ ׁ ≈˘ט ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָיר¿ ‰ל ָכל ָ‰עו… ָלם ,וּ ƒב ¿פ ָרט ¿ל ָ‡ ∆רı
ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל .וּ ¿ב ֻח ≈ ּ˜י ַƒ ‰חנּ וּ ¿ך ַּ ‰יו… ¿ˆ ‡ƒים ≈מ‡ו… ˙ו… ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙¿ ,מ ַט ּ¿מ ‡ƒים ָּכל ַ¿ ‰י ָל „ƒים
י‰ם ¿מ ַט ּ¿מ ‡ƒים ר…ב
י‰ם ¿ו ֻח ּ˜ו… ≈˙ ∆
יˆ ַלן .וּ ƒב ׁ ¿˘ ָ‡ ≈רי ƒענ¿ ¿ינ≈ ∆
¿ ּב ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
יכין ¿ל ַר ֲח ≈מי ׁ ָ˘ ַמ ƒים ¿ל‰ו… ˙ƒיר ָלנוּ ˘ָׂ ƒרי„ַ ,מ ָּמ ׁ˘
ָָ ‰ﬠם ַַ ˜ּ ¿ ‰ט ּ ƒנים ƒעם ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒלים ,וּ ¿ˆ ƒר ƒ
ל…‡ ָָ ‰יּ ≈ ‰בי˙ ƒמינוּ ˙ ָּכ ∆זּ ָ ‰בעו… ָלם ƒמ ּיו… ם ‰ƒוָּ ¿ס ָ„∆ ‡ָ ‰ר.ı
¿ו ‡ƒם ≈ּכןּ¿ ‰ַ ,כנָ ƒ
יס˘ָ ׁ ‰ם ּ ƒב ¿ל ָב„‡ַ ,ף ‡ƒם ≈‡ינו… עו… ˘ׂ∆ ˘ָ ׁ ‰ם ¿מ‡וּ ָמ¿ ‰ו ≈‡ינו… ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ף
]‡ ַמר ר' ַט ¿רפו… ן ¿וכוּ '[
)˘ ָ ּב˙ ˜טזָ (.
ƒע ּ ָמם ¿ ּכ ָלל‰ ,וּ ‡ ָחמוּ ר ¿מ‡…„ּ ַ ,כ ¿מב ָ…‡ר ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡ ׁ ַ
ׁ ∆˘ ֲ‡ ƒפ ּ
י˘ו…  ,נ¿ ƒכנָ ס ¿ל ≈בי˙
ילוּ ָ‡ ָ„ם רו… ≈„ף ַ‡ ֲח ָריו ¿ל ָ¿ ‰ר‚ו… ¿ ,ונָ ָח ׁ˘ ָרֲ ‡ַ ıח ָריו ¿ל ַּƒ ‰כ ׁ
˘ ַּ ָ ‰ללוּ ƒ
]מינ ƒים[∆ ׁ ,
˘ל ≈‡ ּלוּ ƒ
י‰ן ׁ ∆
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו ≈‡ינו… נ¿ ƒכנָ ס ¿ל ָב ≈ּ˙ ∆
]מינ ƒים[ ַמ ּƒכ ƒירין
¿וכו… ¿פ ƒרין¿ ,ו ַּ ָ ‰ללוּ ]עו… ¿ב ≈„י ע"ז[ ≈‡ין ַמ ּƒכ ƒירין ¿וכו… ¿פ ƒריןֈ
70

יקוֹרסוּתָ ,הוֵ י בְּ יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹר"
לּוּ ְס ֵפק ֲח ַשׁשׁ ַא ְמשׁוּכֵ י ַא ַחר ֶא ִפּ ְ
]˜ח[
¿ּב‡ו… ַפן ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָל ∆‰ם ƒע ּל ּוי ַו ֲח ׁ ˘ƒיב ּו˙‡ָ ,ס ּור ¿ל ָּ ‰ƒכנ≈ ס ַ ּ‚ם ּƒב ¿מ˜ו… ם ַס ָּכנָ ‰
ַﬠל ָּכל ּ ָפנ ƒים ¿ל „ƒינָ ‡ּ ¿ ,ב ָמ˜ו… ם ׁ ∆˘ ≈‡ין ּ ƒפ ּ˜וּ ַח נ∆ ∆פ ׁ˘ ַמ ָּמ ׁ˘ַ ,ו„ַּ ‡י ּ¿„ ≈‡ין ׁ˘וּ ם ∆˙ּ≈ ‰ר
יכנ≈ ס
י˙ ָח‡ „ּ¿ ‡ו… ˙ו… ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ׁ ∆˘‰וּ ‡ ≈ ּבי˙ ƒמינ ƒים ,וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ƒל ָּ
ַ‡ף ַל ֲﬠבו… ר ַ‡ ּ ƒפ ¿
¿ל˙ו… כו… ¿ ,ו ַ‡ף ƒל ¿ר‡ו… ˙ו… ָ‡סוּ רּ¿ ,כמו… ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
‡˙י ) ַ ּבסי' הַ ּקוֹ דֵם( ≈מ ָ‰רמב"ם ז"ל ¿ ּב ≈בי˙
¿
יˆ ַלן,
ַﬠ ּכוּ "ם ,וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ ּב ≈בי˙ ƒמינ ƒים ׁ ∆˘ ָחמוּ ר יו… ≈˙ר ¿ו ַ‚ם מו… ׁ ≈˘ך ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
‡˙י ¿ל ַמ ¿ע ָלּ ¿ ‰ב ≈בי˙
ֲ‡ ָבל ּ ƒב ¿מ˜ו… ם ַס ָּכנָ ‰ ,‰וּ ‡ ָּ˙לוּ י ¿ ּב ≈„עו… ˙ ¿ו ƒח ּלוּ ˜ƒים ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
י‚ַ ,‰ﬠל „ּ∆ ∆רך¿
יס¿ ‰ל ׁ ָ˘ם ‰וּ ‡ ַ‡ ¿ך ¿ל ּ ָ ‰ƒנ ≈ˆל ≈מ ֲƒ ‰ר ָ
ַﬠ ּכוּ "םָ ‡ֲ ,בל ָּכל ∆ז‰ ‰וּ ‡ ¿ּכ ׁ ∆˘ ַּ¿ ‰כנָ ƒ
˘ ָ‡ ¿מרוּ ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡ ׁ ַ
ׁ∆
י˘ו… ‡≈ ˘∆ ׁ ,ין ָ ּב ∆ז‰
)˘ ָ ּב˙ ׁ ָ˘ם(˘∆ ׁ ,רו… ≈„ף ַ‡ ֲח ָריו ¿ל ָ¿ ‰ר‚ו… ¿ונָ ָח ׁ˘ ¿ל ַּƒ ‰כ ׁ
ƒע ּלוּ י ַו ֲח ׁ ˘ƒיבוּ ˙ ָל ∆‰םָ ‡ֲ ,בל ‡ƒם ‰וּ ‡ ¿ ּב‡ו… ַפן ֲח ׁ ˘ƒיבוּ ˙ ¿ו ƒע ּלוּ י ָל ∆‰ם≈ ‰ָ ,וי ¿ל ֻכ ≈ ּלי
ָﬠ ¿ל ָמ‡ ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ָר‡ ּ¿„ ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… רַּ ,כ ¿מב ָ…‡ר ָּכל ∆ז¿ ‰ל ≈ﬠיל.
"כנ∆ ∆ס˙" ,עו… ¿ב ƒרים ¿ּב ּ ‡ƒס ּו ָר‡ „ּ¿ י≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר
יסּ¿ ‰ב˙ו… ¿ך ַּ¿ ‰
¿ּב ∆ﬠ ∆ˆם ַּ¿ ‰כנָ ƒ
י˙ן ָל ∆‰ם ƒע ּלוּ י ַו ֲח ׁ ˘ƒיבוּ ˙ ׁ ∆˘ל ˘ָׂ ≈רי ¿מלוּ ָכ,‰
ֲ‡ ׁ ∆˘ר ַﬠל ≈ּכן ַּ ƒ ‰נ ¿כנָ ƒסים ¿ל ׁ ָ˘ם ƒל ≈ּ
י‚ ,‰וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן
‰וּ ‡ ּ ‡ƒסוּ ָר‡ ׁ ∆˘ ָ‡סוּ ר ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ≈ּכן ַ‡ף ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒביל ¿ל ּ ָ ‰ƒנ ≈ˆל ≈מ ֲƒ ‰ר ָ
≈‡ ּלוּ ַ‰‰ו… ¿ל ƒכים ׁ ָ˘ם¿ ,ל ˙ּ≈ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ƒע ָּמם וּ ¿ל ˘≈ ׁ ּ ˜ַ ˙¿ ‰ƒר ƒע ָּמ ∆‰ם ּ ƒב ׁ ¿˘בוּ ָﬠ¿ ,‰ונו… ¿˙נ ƒים
יס‰
יˆ ַלןּ¿ ,כ ָבר ּ ƒב ¿˙ ƒח ַ ּל˙ ַּ¿ ‰כנָ ƒ
‰ו… ָ„ ָי¿ ‰ל ∆ח ¿ל ָ˜םּ ָ ˘∆ ׁ ,זכוּ ¿ל‡ו… ָ˙ ּ¿ּ ‰ַ ‰מלוּ ָכַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
ּ ƒב ¿ל ָב„ ,עו… ¿ב ƒרים ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ָר‡ „ּ¿ ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… רֈ
]˜ט[
יל ּו ¿ס ≈פ˜ ֲח ׁ ַ˘ ׁ˘ ַ‡ ¿מ ׁ˘ ּו ≈כי,
יכי „ּ¿ ָּ ‡ƒ
≈ƒ ‰
יכ‡ ֲ‡ ƒפ ּ
יס¿ ‰ל ≈בי˙ ƒמינ ƒים ¿ּבי≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר
ָ≈ ‰וי ַּ¿ ‰כנָ ƒ
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ּƒב ¿˙ ׁ˘וּבו… ˙ מ‰ר"ם ׁ ˘ƒי˜ )‡ו"ח סי' „˘(ָּ ,כ ַ˙ב לו… ַ‡‚ּ ָ ‰ו… ן ַ ּב ַﬠל ַמ ֲחנ≈ ַ ‰ח ּ ƒיים ז"ל,
יƒ ‰מינוּ ˙ƒ ,מ ּכ ַ…ח ַָ ‚ּ ¿ ‰מ ָר‡
עפ ¿
יכנ≈ ס ¿ל ≈בי˙ ¿˙ ƒפ ָ ּל ָ˙ם ׁ ∆˘ל ָ∆ ‰ר ָ
∆ל ¡‡סו… ר ƒל ָּ
‡רם „ּ¿ ‡ƒי˙ ≈ ּב ּ
יכנ≈ ס ¿ל ≈בי˙ ƒמינ ƒים ֲ‡ ƒפ ּ
ילוּ ¿ל ּ ָ ‰ƒנ ≈ˆל ƒמן ַַּ ‰ס ָּכנָ ¿ .‰ו ַ‰מ‰ר"ם
ַּ ƒ ‰נ ¿ז ָּכר ¿ל ≈ﬠילּ ˘∆ ׁ ,ל…‡ ƒל ָּ
יכ‡ „ּ¿ ≈י ׁ˘ ָלחוּ ׁ˘ ¿ל ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כי ַ‡ ָ ּב ¿˙ ַר ¿יי‰וּ ַ ,ו„ַּ ‡י „ּ¿ ָ‡סוּ ר¿ ,ו ָ≈ ‰וי
ׁ ˘ƒי˜ ≈˘ƒ ׁ ‰יב לו… ָ ‰≈ „¿ּ ֈ
י‰ם‡≈ ,ין ָלחוּ ׁ˘ ָּכל
י‰ם ּ ƒב ≈י„ ∆
ָּ„ ָבר ¿ו ּ ‰ƒפוּ כו… ¿ ƒּ„ ,ב ≈בי˙ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרƒּ ˘∆ ׁ ‰מנ¿ ַ‡ֲ ‚‰בו… ≈˙ ∆
יכ‡ „ּ¿ ≈י ׁ˘ ָלחוּ ׁ˘ ¿ל ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כי‡ָ ,סוּ ר ¿ל ַˆּ ƒ ‰יל
ָּכ ¿ך ¿ל ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כיָ ‡ֲ ,בל ¿ ּב ≈בי˙ ƒמינ ƒיםָ ‰≈ ,

ֹנוֹתינוּ ָה ַרבִּ ים ַהנִּ ָסּיוֹן ַה ַמּר ַהזֶּ ה ִהגִּ ַיע לְ ַאנְ
"וּב ֲעו ֵ
ַ
ַﬠ ¿ˆמו… ָ ּב ∆ז¿ .‰ו ָכ ַ˙ב ַ‡ ַחר ָּכ ¿ךƒ ‡ֲ „ַּ ,פ ּ
ילוּ ¿ס ≈פ˜ ֲח ׁ ַ˘ ׁ˘ ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כי ַ‡ ַחר ∆‡ ּ ƒפי˜ו… ¿רסוּ ˙,
ָ≈ ‰וי ¿ ּב ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… רֈ
"כנ∆ ∆ס˙" ¿ּכ ≈„י ƒל ¿‰יו… ˙ ָח ≈בר ַל ֲח ַ ˜ƒ
י˜˙ ֻח ˜ּƒים
יל ּו ּƒב ¿מ˜ו… ם ַס ָּכנָ ‡ָ ‰ס ּור ¿ל ָּ ‰ƒכנ≈ ס ַל ¿ּ
ֲ‡ ƒפ ּ
יס‰
יכ‡ ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ֲח ׁ ַ˘ ׁ˘ ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כי ַ‡ ָ ּב ¿˙ ַר ¿יי‰וּ ¿ ,ל ֻכ ≈ ּלי ָﬠ ¿ל ָמ‡ ַּ¿ ‰כנָ ƒ
ז∆  ‰וַּ „ַּ ‡י ¿ל „ƒינָ ‡ָ ‰≈ „¿ ,
¿ל ׁ ָ˘ם ‰ƒי‡ ¿ ּב ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר ¿ּכמו… ׁ ∆˘ ָּכ ַ˙ב ‰מ‰ר"ם ׁ ˘ƒי˜¿ .ו ƒל ¿בסו… ף ָּכ ַ˙ב עו… „
יכ‡ ֲח ׁ ַ˘ ׁ˘ ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כיƒ ,מ ָּכל ָמ˜ו… ם
יכ‡ „ּ¿ ≈ל ָּ
ַ‰מ‰ר"ם ׁ ˘ƒי˜¿ ƒּ„ ,ב ≈‡ין ַס ָּכנָ ‡ַ ,‰ף ≈ָ ‰
¿ּכמו… ׁ ∆˘ ּ¿מב ָ…‡ר ¿ ּב ׁ ֻ˘ ¿ל ָחן ָﬠרוּ ¿ך )יו"„ סי' ˜נ ס"‡(ƒּ ˘∆ ׁ ,מ ¿ˆ ָו¿ ‰ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ַ‡ ¿ר ַ ּבע ַ‡ ּמו… ˙
ƒמ ≈ ּבי˙ ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ¿ ,‰כמו… ≈כן ‰וּ ‡ ¿ ּב ≈בי˙ ƒמינ ƒיםּ ָ ‡∆ ,ל‡ ׁ ∆˘ ַ ּב ֲח ׁ ַ˘ ׁ˘ ַ‡ ¿מ ׁ˘וּ ≈כי ַ‡ף
ƒמ ּ ¿פנ≈ י ַַּ ‰ס ָּכנָ ‡ָ ‰סוּ ר¿ .ו ‡ƒם ≈ּכן ¿ ּבנ ּ„ ƒו… ן „ָּ ƒי„ןּ ¿ ,ב ≈‡ ּלוּ ׁ ∆˘‰ו… ¿ל ƒכים ¿ל‡ו… ˙ו… ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙
ַﬠל „ַּ ַﬠ˙ ≈ּכןƒ ,ל ¿‰יו… ˙ ׁ ָ˘ם ֲח ≈ב ƒרים ַ ּב ֲח ַ ˜ƒ
י‰ם ׁ ∆˘ ≈ָּ ‰מּ¿ ‰כ ƒפ ָירּ ַ ‰ב ּ˙ו… ָר‰
י˜˙ ֻח ≈ ּ˜ ∆
ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘≈ ‰מ ָ≈ ‰חל ¿ו ַﬠ„ ַּכ ≈ ּל ,‰וּ ¿מ ַ˜ ¿ ּב ƒלים ≈מ ∆‰ם ָּכבו… „ וּ ָממו… ן וּ ¿‚ ֻ„ ָ ּלּ ¿ ˘∆ ׁ ,‰ב ƒלי ָס ≈פ˜
נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ ƒכין ¿ונָ ‚¿ ƒר ƒרין ַ‡ ָ ּב ¿˙ ַר ¿יי‰וּ ַ ‰ֲ ,י ֲﬠ ∆לַ ‰ﬠל ַַ „ַּ ‰ﬠ˙ ¿ל ַ˙ּƒ ‰יר ָּכז…‡˙ ֲ‡ ƒפ ּ
ילוּ ּ ƒב ¿מ˜ו… ם
י‰ם ¿ ּב ָכל ַˆ ַﬠ„ ¿ו ַˆ ַﬠ„ ¿ ּב‡ו… ַפן
ַס ָּכנָ ¿ ,‰ו ≈כן ָ‡נוּ רו… ‡ƒים ¿ ּבחוּ ׁ˘ּ ƒ ˘∆ ׁ ,נ ¿מ ׁ ָ˘ ƒכין ַ‡ ֲח ≈ר ∆
נו… ָר‡ַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ֲ‡ ַ„ ≈ ּבר ƒמ ∆ ּז ‰עו… „ ¿ל ַּ ָ ‰לן )סי' קמד(.

ֶּפ ֶרק ט
]˜י[
י‰ם ¿ּב ≈ﬠינ≈ י
ַﬠל י¿ ≈„י ׁ ∆˘ ּׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָרƒ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ‰פים ƒל ¿מל ּו ָכ ‰זו… ַ ,מ ¿כ ׁ ƒ ˘ƒירים ∆‡˙ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
ָ‰עו… ָלםּ ,ו ¿מ‚ַ ּƒלים „ַּ ַﬠ˙ ּƒכי ַƒ ƒּ„ ַּˆ‰
י˜ים ַ˜ּ ‰ו… ¿„ ƒמים ָטע ּו ¿ּבז∆ ָּ ˘∆ ּׁ ‰ל ֲחמ ּו ƒע ָּמ ∆‰ם

¿ו ֲָ ‡ַ ‰חרו… ן ¿ ‰ƒכ ּ ƒבי„ַ ˘∆ ׁ ,ﬠל ¿י ≈„י ׁ ∆˘ ּƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפים ַ ּ‚ם ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙ּ ¿ ,ב˙ו… ¿ך
יˆ ַלן¿ ,ועו… ¿ב „ƒים
‡ו… ָ˙ ּ¿ּ ‰ַ ‰מלוּ ָכ≈ ˘¿ ׁ ּ ‰ַ ‰פ ָל˘∆ ׁ ‰ל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙ ַ¿ּ ‰ט ≈מ ָ‡ַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
˙ָּ ‡ƒם ַי ַח„ ¿ ּב ׁ ≈˘רוּ ˙ ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַ¿ּ ‰מלוּ ָכƒ ,‰מ ¿ ּל ַב„ ׁ ∆˘עו… ¿ב ƒרים ¿ ּב‡ו… ָ˙ ַּּ ‰ַ ‰מ ֲﬠ˘ׂ∆ ַ ‰ﬠל
ַ¿ ‰ר ≈ ּבּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים נו… ָר ‡ƒיםָּ ˘∆ ׁ ,כל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ≈מ ∆‰ם ‰וּ ‡ ¿ ּב ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר,
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡ר ¿ל ַמ ¿ע ָל) ‰עי' סי' פח ,צח ,קד ,קח(ָ ‡ֲ ,בל עו… „ ָחמוּ ר יו… ≈˙רַ ˘∆ ׁ ,ﬠל
¿י ≈„י ˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒפוּ ָ˙ם ƒע ָּמ ∆‰םַ ,מ ¿כ ׁ ƒ ˘ƒירין ∆‡˙ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ּ ˆּ ƒ ‰ַ ‰יו… נוּ ˙ ּ ƒב ¿פנ≈ י ָכל ָ‰עו… ָלם,
ַﬠ„ ׁ ∆˘ ַ ּב ֲﬠו…נו… ≈˙ינוּ ַָ ‰ר ּ ƒבים נַ ֲﬠ˘ָׂ ָ ‰כל ָ‰עו… ָלם ֻמ ¿כ ׁ ָ˘ר ¿ל ַ˜ ≈ ּבל ֻט ¿מ ָ‡ּ ¿ ,‰ב ָח ׁ ¿˘ ָבם
˙ּƒ ‰ƒירוּ ּ ¿פרוּ ׁ ˘ƒים ∆‡˙ ַָ ָּ„‰בר¿ ,וח"ו ַמָּ ˘∆ ׁ ּ ‰כל ַƒ ƒּ„ˆּ ַ ‰
י˜ים וּ ¿˜„ו… ׁ ˘ƒים ¿ ּב ָכל ַ„ּ ‰ו… רו… ˙
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דוֹרנוּ ,וּצְ ִריכִ ין לְ ַר ֲח ֵמי ָשׁ ַמיִ ם ְמ ֻרבִּ ין"
הגִּ ַיע לְ ַאנְ ֵשׁי ֵ
י˘וּ עו… ָלמו… ˙ ּ ƒב ¿מ ƒסירוּ ˙ נ∆ ∆פ ׁ˘ נ∆ ∆‚„ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ּ ˆּ ƒ ‰ַ ‰יו… נ ƒים ,ח"ו ָּ˙עוּ ƒמן ַ∆ „∆ּ ‰ר ¿ך,
¿ ‰ƒר ƒע ׁ
∆‡ ָ ּל‡ ַּ ‰כו… ¿פ ƒרים ַ¿ּ ‰ט ≈מ ‡ƒים ׁ ∆˘ ּƒט ¿מ‡וּ ∆‡˙ ָּכל ָ‰עו… ָלם ֻּכ ּלו… ¿ ּב ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירּƒ ,‰כוּ¿ נוּ
ילי ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ו‚ו… ֲ‡ ָלםַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈רר ׁ ∆˘ ַ ּ‚ם ׁ˘ו… ¿מ ≈רי
∆‡ל ָ∆ ‡¡ ‰מ˙¿ ,ו ≈‰ן ≈ָּ ‰מַ ‰מ ≈ ˆּ ƒ
˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙ נ∆ ¡‰נ ƒים וּ ƒמ ¿˙ ַח ּ¿מ ƒמים ≈מ ∆‰ם.
‡˘ו… נ ƒיםָ ˘∆ ׁ ,ﬠ ¿ב„וּ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ¿ ּב ָכל ƒל ָ ּבם,
ּו ַמ‡י ַ‡ ¿‰נ≈ י ָלן ַר ָ ּבנָ ן ַ ּב„ּ ו… רו… ˙ ָƒ ‰ר ׁ
וּ ָמ ¿סרוּ נַ ¿פ ׁ ָ˘ם ƒל ¿˜ ּבו… ַﬠ ¡‡מוּ נָ ּ ¿ ‰ב ƒל ּבו… ˙ ¿ ּבנ≈ י ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ ,ו ¿ ‰ƒז ‰ƒירוּ ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ƒמ ּ ∆פ ַ˙ח
'‡ל ַ ˜¿ ˙ּƒרב
]כמו… [ ׁ ∆˘ ָ‡ ַמר ַָּ ‰כ˙וּ ב )ƒמ ׁ ¿˘ ≈לי  ,‰ח( ַ
י˙ ּ˘∆ ׁ ‰ל ַƒּ ‰מינוּ ˙ַּ ,כ„ָּ ˙ ¿ו ָכ ֲָ ‰ל ָכּ¿ ‰
≈ ּב ָ
י‰ם,
יכנ≈ ס ≈ ּבינ≈ ∆
י˙ ּ¿ ,'‰ו ַﬠ ָּ˙˘ׁ ‰ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙ ƒמ ¿˙ ַ‡ ּ¿מ ˆƒים ƒל ָּ
∆‡ל ּ ∆פ ַ˙ח ≈ ּב ָ
¿ו ָל ַ˜ ַח˙ ≈ח ∆ל˜ ¿ ּב˙ו… ¿ך ‡ו… ָ˙ ָּ ˘¿ׂ ּ ‰ַ ‰ר ָר¿ ‰ƒ ˘∆ ׁ ‰מ ˆƒי‡וּ ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ַƒּ ‰מינוּ ˙ ,וּ ¿מ ַל ֲח ≈כי ּ ƒפינ¿ ָכ‡
י‡˙ ƒמ ¿ˆ ָר ƒים.
יˆ ַ
ׁ ∆˘ל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ,וּ ¿מ ַס ּ ¿פ ƒרים ƒמ ּ ƒנ ּƒסים ¿ונ¿ ƒפ ָל‡ו… ˙ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם יו… ≈˙ר ƒמ ƒ
ּו ַב ֲﬠו…נו… ≈˙ינ ּו ַָ ‰ר ּ ƒבים ַﬠל ָי ָ„ם נּ ¿ ˜ַ ˙¿ ƒי ָמּ ¿ ‰ַ ‰נבוּ ָ‡ּ ƒ ‰ב ¿מל…‡ מוּ ַבן ַƒּ ‰מ ָ ּל‰

)מ ¿ל ָ‡ ƒכי ‚,
ַ

י„-טו(ֲ ,
'‡ ַמ ¿ר ∆ּ˙ם ׁ ָ˘ ¿ו‡ ֲﬠב…„ ¡‡ל ˜…ƒים ,וּ ַמּ ∆ ‰ב ַˆע ּƒכי ׁ ָ˘ ַמ ¿רנוּ ƒמ ׁ ¿˘ ַמ ¿ר ּ˙ו… ¿ ,ו ƒכי ַָ ‰ל ¿כנוּ
¿˜„ ַ…ר ּ ƒני˙ ƒמ ּ ¿פנ≈ י ָ ˆ¿ '‰ב‡ו… ˙¿ .ו ַﬠ ָּ˙‡ֲ ‰נַ ¿חנוּ ¿מ ַ‡ ּ ׁ ¿˘ ƒרים ≈ז „ƒים‚ּ ַ ,ם נ¿ ƒבנוּ עו… ˘ׂ≈ י ƒר ׁ ¿˘ ָﬠ‰
ַ ּ‚ם ָ ּב ֲחנוּ ¡‡ל ˜…ƒים ַו ּ ƒי ָּמ ≈לטוּ '¿ .ו ַƒּ ‰מ ¿˙ ּבו… נ≈ ן ¿ ּב ָכל ƒמ ָ ּל ‰וּ ƒמ ָ ּלּ ¿ ˘∆ ׁ ‰ב‡ו… ָ˙ ּּ ¿ ‰ַ ‰נבוּ ָ‡‰
ׁ ∆˘ ַ ּב ּ ¿פסוּ ˜ƒים ַּ ָ ‰ללוּ ƒ ,י ¿ר ∆‡ָּ ‰כל ַמ ַ ּˆב „ּ ו… ≈רנוּ .
¿ו ָ‰רמב"ן ¿ ּב ׁ ַ˘ ַﬠר ַ‚ּ ¿ ‰מוּ ל ׁ ∆˘ ≈ƒ ‰בי‡ ׁ ָ˘ם ¿ט ָﬠ ƒמים ַﬠל ׁ ַ˘ ¿ל ַו˙ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעיםָּ ,כ ַ˙ב ַ‡ ַחר
≈ּכן ¿ו ∆ז¿ ‰ל ׁ˘ו… נו… " :וּ ƒמן ַ‡‚ּ ¿ ‰ו… נ ƒים ׁ ∆˘ ָ‡ ¿מרוּ „˜ּ ָ ‰ַ ˘∆ ׁ ,ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך ‰וּ ‡ ּפו… ≈ס˜ ׁ ַ˘ ¿ל ָו‰
ָל ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים¿ ,לנַ ּסו… ˙ ָ ּב ∆‰ם ַ‡נ¿ ׁ ≈˘י ∆ר ׁ ַ˘ע ¿ו ַ¿ ˙ַּ ‰ר ƒמי˙ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿‰יוּ ַמ ֲח ƒז ƒ
י˜ין ¿ ּב ƒר ׁ ¿˘ ָﬠם,
¿ו‡ו… ¿מ ƒרים ּ ≈ ‰ƒנּ ∆ ‡≈ ‰ל¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים ¿ו ׁ ַ˘ ¿ל ≈וי עו… ָלם  ּ‚ ¿ׂ˘‰ƒוּ ָח ƒיל¿ ‡ַ ,ך ׁ ָ˘ ¿ו‡ ֲﬠב…„ ¡‡ל ˜…ƒים
יכין ¿ל ַר ֲח ≈מי ׁ ָ˘ ַמ ƒים ¿מ ֻר ּ ƒביןֈ
יﬠ ¿ל ַ‡נ¿ ׁ ≈˘י „ו… ≈רנוּ  ,וּ ¿ˆ ƒר ƒ
ַּ ƒ ‰נ ָּסיו… ן ַַּ ‰מר ַּ ∆ ‰זַ ‚ּ ƒ ‰ƒ ‰
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וּ ַמּ ∆ ‰ב ַˆע ּƒכי נ˘¿ ׁ ƒמ…ר ¿ ּב ƒרי˙ו…  ,וּ ָברוּ ¿ך יו… ≈„ ַﬠ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙" ,עכ"ל .וּ ַב ֲﬠו…נו… ≈˙ינוּ ַָ ‰ר ּ ƒבים

"כִּ י ִאלּוּ א ָהיוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ָה ֲאגֻ ָדּה בֵּ ינֵ ֶיהם ִוּמ ְת ַח ְמּ ִמים ֵמ ֶהםָ ,הי
ֶּפ ֶרק י
]˜טז[
≈‡ין ¿ּבכ ָ…חם ׁ ∆˘ל ֲח ≈מ ׁ ∆˘˙ ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ׁ ∆˘ל ‡‚ו"י,
ƒל ¿מנו… ַﬠ ƒמ ּ≈מ ָ‡ƒ ּ ‡∆ ‰פי˜ו… ¿ר ƒסיםֲ ,ﬠ ַ ˜ƒיר˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ֲַ ‰ﬠ ָב ָרַ ‰ﬠל ַ˙ ָּ„‰
ּו ַמ‡˘∆ ׁ ּ ‰ו… ¿מ ƒרים ׁ ∆˘עו… ˘ׂ ƒין ָּכל ∆ז¿ ‰ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים ƒל ¿פעו… ל ∆‡ ¿ˆ ָלם ˜ּ ˙ּƒוּ נ ƒים ַ ּב„ָּ ˙,
ימƒ ‰מ ַּכ ָּמ‰
¿ו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ּ ¿פ ׁ ָ˘רו… ˙ ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ֲﬠ ≈ב ָרƒ ‰ל ׁ ¿˘ ָמ ּ‡≈ ,‰ין ∆זּ ָ ‡∆ ‰ל‡ ¿ „ƒב ≈רי ≈˙ ָ
‡˘י˙‰ ,וּ ‡ ָ„ ָבר ָ ּברוּ ר‡ַ ˘∆ ׁ ,ף ּ ‡ƒלוּ ָ‰יוּ ָּכל ֲַ ‰ח ƒמ ּ ׁ ָ˘‰
¿ט ָﬠ ƒמים ¿ ּברוּ ƒרים≈ .ר ׁ ƒ
ָ‡ƒ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ים ַּ ‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמּ ¿ ‰ב ׁ ֻ˘ ¿ל ָחן ∆‡ ָח„ ƒעם ַ¿ ּ ‰פרוּ ˆƒים ¿ו ַ¿ ּ ‰פרוּ ˆו… ˙ƒ „ƒּ ˆַ ,
י˜ים
יﬠּ ָ ‡∆ ‰ל‡ ּ ƒב ¿ל ˙ּƒי ַל¿ '‰ל ַב„ּ ו…  ,ל…‡ ָָ ‰י¿ ‰בכ ָ…חם ƒל ¿פעו… ל
¿ ּ‚מוּ ƒרים ׁ ∆˘ ≈‡ין ָל ∆‰ם נ¿ ָ ‚ƒ
יﬠ ַﬠל ≈מ ָ‡ƒ ּ ‡∆ ‰פי˜ו… ¿ר ƒסים ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַּכוּ¿ נ ƒים ¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒביר ַﬠל ַ .˙„ָּ ‰וּ ָב ∆זָּ ‰כל
וּ ¿ל ַƒ ּ ˘¿ ׁ ‰פ ַ
ַƒּ ‰מ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ ׁ ָ˘וו… ˙ ƒל ¿‰יו… ˙ ָי„ ַ‡ ַח˙ƒ ,ל ¿לחו… ם נ∆ ∆‚„ ָּכל ƒמי ׁ ∆˘ ¿ ּי ַ„ ≈ ּבר ֲﬠבוּ ר ּ ˜ƒיוּ ם
ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘.‰
¿ו ַ‡ף ַƒּ ‰מ ¿ז ָר ƒחי ׁ ∆˘ ּכ ָ…חם ַרב ¿ו ָﬠˆוּ ם ַ¿ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ≈מ ָּ ¿ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰בר…ב ƒמנ¿ ָין ¿ור…ב ּ ƒבנ¿ ָין,
וּ ָפ ֲﬠלוּ ַ¿ ‰ר ≈ ּב¿ ‰לטו… ַב˙ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙ ¿ו ַ¿ּ ‰מ „ƒינָ  ‰יו… ≈˙ר ƒמ ָּכל ַƒּ ‰מ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ּƒ ,כי ≈‰ן ≈ָּ ‰מ‰
ׁ ∆˘ ¿ ‰ƒמ ׁ ˘ƒיכוּ ר…ב ָ‰עו… ָלם ַל ּ ˆּ ƒיו… נוּ ˙ַ ,ﬠל ¿י ≈„י ׁ ∆˘ ַ ˙¿ ‰ƒל ¿ ּב ׁ˘וּ ּ ƒב ¿לבוּ ׁ˘ ׁ ∆˘ל ׁ ≈˘ם ּ˙ו… ָר,‰
¿ו ַ‡ף ַﬠל ּ ƒפי ≈כן ל…‡ ‰ו… ƒעילוּ ָל ∆‰ם ָּכל ַּ ¿ ‰זכוּ ˙ƒיםƒ ,ל ¿פעו… ל ∆‡ ¿ˆ ָלם ַ‡ף ָּ„ ָבר ָ˜ ָטן,
ֲ‚ַ ‰ם ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם ¿מ ַב ¿ ּ˜ ׁ ˘ƒים ּ∆„ ∆ר ¿ך ַ˙ּ ‰ו… ָרַ ‰מ¿ ‰˘∆ ׁ ˜ּ ָ ˘∆ ׁ ּ ‰לעו… ¿ב ≈רי ֲﬠ ≈ב ָרּƒ ,‰כי ¿מ ַס ¿ ּי ƒעים
ָל ∆‰ם ַ¿ ‰ר ≈ ּבּ ַ ‰ב ֲﬠ ַ ˜ƒיר˙ ַּ ָ ‡∆ ,˙ ָּ„‰ל‡ ַ‡ף ƒענ¿ ָין ַ˜ל˘∆ ׁ ,ל ַַ „ָּ ‚¿ ‰ר˙ ƒמי ¿י‰וּ „ƒי‡≈ ,ין
¿ ּבכ ָ…חם ƒל ¿פעו… ל.
¿ו ≈‡ין ¿ל ¿ ‰ƒס ַּ˙ ּ ≈פ˜ ¿ּכ ָללַּ ˘∆ ׁ ,מּ ƒ ˘∆ ׁ ּ ‰נ ¿מנָ ƒעים ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָלƒ ‰ל ¿פ ָﬠ ƒמים ¿ ּב ≈‡ ∆יזƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים ׁ ∆˘ל
ֲָ ‰פ ַר˙ ַ‰ ,˙„ָּ ‰וּ ‡ ַר˜ ƒמ ּ ַפ ַח„ ׁ ∆˘ל חוּ ָ ıל ָ‡ ∆רּ ˘∆ ׁ ,ıל…‡ ƒי ּ ׁ ָ˘ ַמע ˜ו… ָלם ׁ ∆˘ל ַמ ≈ ‚ּ ƒי„י
י‰ם ַ ּבחוּ  ,ıוּ ∆ב ַטח ל…‡ ƒמ ּ ַפ ַח„ ֲַ ‰ח ƒמ ּ ׁ ָ˘‡ƒ „ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰ָ ‰ים ׁ ∆˘נּ ו… ¿˙נ ƒים ָל ∆‰ם
¡‡ ∆מ˙ ֲﬠ ≈ל ∆
י˘ב ¿ ּב ַמ ¿לכוּ ָ˙ם¿ ,ו ָכל ּ ˜ƒיוּ ָמם ¿ו ַח ּיוּ ָ˙ם ‰וּ ‡ ≈מ ∆‰ם וּ ¿ב ָי ָ„ם ≈ָּ ‰מ,‰
‡ו… ˙ו… ַָּ ‰כבו… „ ≈ל ׁ ≈
יטב ׁ ∆˘ ≈‡ין ָל ∆‰ם ƒליר…‡ ≈מ ∆‰ם ¿מ‡וּ ָמ ,‰וּ ַב ָ ּ˜ ׁ˘ו… ˙ ¿ו ַ˙ ֲחנוּ נ ƒים ¿ ּב ַו„ַּ ‡י
¿ויו… ¿„ ƒעים ≈≈ ‰
‡˙י ַמ ֲ‡ ַמר ַָּ ‰כ˙וּ ב
יליםּƒ ,כי ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַּ ¿ ˙ ָּ„‰בנַ ¿פ ׁ ָ˘ם ‰וּ ‡ּ¿ ,כמו… ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
≈‡ינָ ם מו… ƒע ƒ
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דוֹשׁה"
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
יוֹתר בְּ חוּץ לָ ָא ֶרץ ֲעבוּר ַה ָ
ם ֵמ ֶהםָ ,היוּ יְ כוֹלִ ים לִ לְ חוֹם ֵ
י˘ב
)ƒמ ׁ ¿˘ ≈לי „ ,טז('¿ ,ונ¿ ‚¿ ƒז ָל˘¿ ׁ ‰נָ ָ˙ם ‡ƒם ל…‡ ַי ¿כ ׁ ˘ƒילוּ ' .וּ ƒב ¿פ ָרט ׁ ∆˘ ∆ ּזָּ ‰כל ¿מ ַ‚ ָּמ ָ˙ם ≈ל ׁ ≈
∆ ּב ַטח ¿ ּבל…‡ ˙ו… ָר∆ ‰ו ¡‡מוּ נָ .‰


י‰ם
ּƒב ¿ל ֲﬠ ≈„י ׁ ֻ˘ ָּ˙פ ּו˙ ָƒ ‰ ָּ„ ֻ‚‡ֲ ‰ע ָּמ ∆‰ם‰ָ ,י ּו י¿ כו… ƒלים ƒל ¿מנו… ַﬠ ַ¿ ‰ר ≈ּבƒ ‰מ ¿ ּ‚ז≈ רו… ≈˙ ∆
¿ו ָכל ƒמי ׁ ∆˘ ∆ ּי ׁ˘ לו… מ ַ…ח ¿ ּב ָ˜ ¿„ ָ˜„ו…  ,יוּ ַכל ¿ל ָƒ ‰בין ָ ּברוּ רּƒ ,כי ּ ‡ƒלוּ ל…‡ ָ‰יוּ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפים
י‰ם וּ ƒמ ¿˙ ַח ּ¿מ ƒמים ≈מ ∆‰ם‰ָ ,יוּ ¿יכו… ƒלים ƒל ¿לחו… ם יו… ≈˙ר ¿ ּבחוּ ָ ıל ָ‡ ∆רı
ָּ ≈ ‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰בינ≈ ∆
ֲﬠבוּ ר ַ˙ּ ‰ו… ָר„˜ּ ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ,‰ו ָ‰יוּ ָב ‡ƒים ¿ל ∆ﬠ ¿ז ַר˙ ּ ַ '‰ב ּ ‚ּ ƒבו… ƒרים ¿ּכ ָ„˙ ׁ ∆˘ל ּ˙ו… ָר,‰
‡˘י ¿י ׁ ˘ƒיבו… ˙¿ ,ו ָָ ‰יָ ‰ב ∆זָ ּ ˘¿ ׁ ‰ַ ‰פ ָﬠ‰
¿ו ָָ ‰יָ ‰ב ∆זּ ‰כ ַ…ח ָ ּ‚„ו… ל ׁ ∆˘ל עו… „ ַּכ ָּמַ ‰ר ָ ּבנ ƒים ¿ו ָר ׁ ≈
יו… ≈˙ר ַ ּ‚ם ַﬠל ∆‰ָ ‰מו… ן ,וּ ¿ב ַו„ַּ ‡י ָ¿ ‰י ָ˙ָ ‰ב ∆ז¿ ּ ‰פ ֻﬠ ָ ּל„‚¿ ‰ו… ָלƒ ,‰ל ¿מנו… ַﬠ ‡ו… ָ˙ם ≈מ ַ¿ ‰ר ≈ ּב‰
¿ ּ‚ ≈זרו… ˙ ¿ו ƒענ¿ ¿ינ≈ י ֲַ ‰ﬠ ָב ַר˙ ַ¿ ,˙ ָּ„‰ויוּ ַכל ƒל ¿‰יו… ˙ ׁ ∆˘ ָ‡ז ָָ ‰י ‰מו… ƒעיל ∆‡ ¿ˆ ָלם ַ ּ‚ם ַ ּב ָ ּ˜ ׁ˘ו… ˙
¿ו ַ˙ ֲחנוּ נ ƒים‰ָ ˘∆ ׁ ,יוּ פו… נ ƒים יו… ≈˙ר ¿ל ¿ „ƒב ≈רי ƒי ¿ר ≈‡י ≈ ,'‰מ ֲח ַמ˙ ׁ ∆˘ ּל…‡ ָָ ‰יָ ‰ל ∆‰ם ƒח ּזוּ ˜
י‰ם וּ ¿ב ָי ָ„ם¿ ,ו ≈י ׁ˘
ָּכל ָּכ ¿ך ƒמ ָּכל ƒמינ≈ י ָ„ ּ ƒ ˙ƒיים .ל…‡ ≈כן ַﬠ ¿כ ׁ ָ˘יו‚ּ ַ ˘∆ ׁ ,ם ָ≈ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰בינ≈ ∆
ָל ∆‰ם ƒמ ∆ ּזƒ ‰ח ּזוּ ˜ ַרב¿ ‰ƒ ,פ ƒסי„וּ ַּ ‰כ…ל.
ּו ַמּ ƒ ˘∆ ׁ ּ ‰נ ¿מנָ ƒעים ¿ ּב ≈‡ ∆יזƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ נ∆ ∆‚„ ַ‰ ,˙ ָּ„‰וּ ‡ ָברוּ ר‡≈ ˘∆ ׁ ,ין ∆זּ ָ ‡∆ ‰ל‡
ƒמ ּ ַפ ַח„ ָ‰עו… ָלם ׁ ∆˘ ¿ ּבחוּ ָ ıל ָ‡ ∆ר ,ıוּ ≈מ‡ו… ָ˙ן ׁ ∆˘ ּל…‡ נ¿ ƒכנ¿ סוּ ¿ ּב ׁ˘וּ ם ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚¿ ‰ול…‡
י‰ם,
י‰ם ƒויכו… ƒלים ¿ל ַ‚ּ ƒ ‰י„ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙‡ .וּ ָלם ַ‡נ¿ ׁ ≈˘י ַָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰מ ֲﬠנ∆ ּ ¿ ‰ב ƒפ ∆
נַ ˙¿ ƒﬠוּ¿ רוּ ≈ﬠינ≈ ∆
ׁ ∆˘ ּכ ָ…חם ¿וע ∆…ˆם ָי ָ„ם ּ ָפ ֲﬠלוּ ∆ז¿ ,‰ו ַּ ‰כ…ל ‰וּ ‡ ƒמ ּ ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰םָ ‡ֲ .בל ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ַﬠל ָּ„ ָבר ל…‡
י‰ם
ƒי ¿ס ַּ˙ ּ ≈פ˜ ָ ּב ∆ז¿ ,‰ויו… ≈„ ַﬠ ׁ ∆˘ ַ ּנ ֲ‰פו… ¿ך ‰וּ ‡¿ .ו‡וּ ַכל ¿ל ָב ≈רר ַﬠל ָּכל ּ ƒפ ¿ר ≈טי ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
י‰ם ≈‡ינו… ∆‡ ָ ּל‡ ַ˜ ¿ל ָ˜ ָלּ ָ ‡∆ ,‰ל‡ ׁ ∆˘ ≈‡ין ¿רˆו… נ ƒי ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰ר ¿
יב ָ˙ם ≈ ּבינ≈ ∆
י‰םּ ¿ ˘∆ ׁ ,י ׁ ָ ˘ƒ
¿ו ¿ „ƒב ≈ר ∆
יך
ַ ּב ּ˜וּ נ¿ ¿ט ≈רס ַּ ∆ ‰זּ ¿ ‰ב ƒפ ¿ר ≈טי ַַּ ‰מ ֲﬠ˘ּׂ ƒיו… ˙ָ ‡ֲ ,בל ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ַﬠ„ ¿ל ַﬠ ¿ˆמו… .
]˜יז[
ַ ּ‚ם ּƒבז¿ ַמן ׁ ∆˘ ַ ƒּˆ‰יּו… נ ƒים ָ‰י ּו ƒמע ּו ָט‡ ¿„ ƒמע ּו ָט‡,
יל ּו ¿כ ≈„י ¿ל ַ˙ ≈ּ˜ן
ָ‡ ¿סר ּו ‚¿ „ו… ≈לי ַ ּ„‰ו… ר ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר ƒע ָּמ ∆‰ם ֲ‡ ƒפ ּ
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‡˘ו… נ ƒים ׁ ∆˘ל ַ ˙¿ ‰ƒי ּ¿ס„וּ ˙ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙‰ָ ˘∆ ׁ ,יוּ ָ‡ז ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים
ַו ֲ‰ל…‡ עו… „ ַ ּב ּ ׁ ָ˘נ ƒים ָƒ ‰ר ׁ
ַר˜ ≈‡ ∆יזָ ‡ֲ ‰ל ƒפים מוּ ָﬠ ƒטים¿ ,ו ַ¿ ‰י ≈ר ‡ƒים ָ‰יוּ ָ‡ז ַ¿ ‰ר ≈ ּב≈ ‰מ‡ו… ˙ ֲ‡ ָל ƒפים¿ ,ו ָט ֲﬠנוּ ָ‡ז
י˙ים ¿ו ַַּ ‰מ„ּƒ ƒ
ַַּ ‰מ ּƒס ƒ
יחיםּ ƒ ˘∆ ׁ ,י ¿˙ ַח ¿ ּברוּ ָּכל ַ¿ ‰י ≈ר ‡ƒים ƒעם ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ,וּ ¿ב ַו ַּ„‡י ¿י ַ˙ ¿ ּ˜נוּ

"שֹּׁלא יִ צְ ַמח ִמזֶּ ה ֶאלָּ א ַקלְ ָקלָ ה ,כִּ י ַעל ַהצִּ יּוֹנִ ים ִאי ֶא ְפ ָשׁר לְ ַה
ֶ
∆‡˙ ַּ ‰כ…לּƒ ,כי ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ָ‰יוּ ָ‡ז ƒמעוּ ָט‡ ¿„ ƒמעוּ ָט‡ ,וּ ¿ב ַו ַּ„‡י ּ ַ ˙¿ ˙ּƒב ּ≈טל ַּ„ ¿ע ָּ˙ם
ימיםָ ‡ֲ .בל ָּכל ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒלים
¿ ּב ֻר ָ ּב‡ „ּ¿ ֻר ָ ּב‡¿ .ו ַט ֲﬠנָ  ‰זו… ָּ˙ ¿פ ָס‡ָ ‰ז ≈‡ ∆יזƒ ‰ל ּבו… ˙ ַƒ ˙ּ¿ ‰מ ƒ
¿ו ַˆ„ּƒ ƒ
יל¿ ‰ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ ּבר ƒע ָּמ ∆‰םּ ˘∆ ׁ ,ל…‡ ƒי ¿ˆ ַמח ƒמ ∆ ּזּ ָ ‡∆ ‰ל‡
י˜ים ָˆ ֲﬠ˜וּ ָ‡זָ ˘∆ ׁ ,ח ƒל ָ
י ‰ל…‡ ¿י ׁ˘וּ בוּ ן,
יﬠ ¿מ‡וּ ָמ¿ ,‰ו ָכל ָ ּב ∆‡ ָ
ַ˜ ¿ל ָ˜ ָלּƒ ,‰כי ַﬠל ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נ ƒים ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ¿ל ַƒ ּ ˘¿ ׁ ‰פ ַ
י‰ם ַﬠל ¿י ≈„י ∆ז¿ ‰ַ ‰ר ≈ ּב≈ ‰מ ַ¿ ‰י ≈ר ‡ƒיםּƒ ,כי ׁ ָ˘‡נ≈ י
∆‡ ָ ּל‡ ַ‡„ּ¿ ַר ָ ּבƒ ,‰י ¿‰יוּ נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ ƒכין ַ‡ ֲח ≈ר ∆
¿
ƒמינוּ ˙ ּ¿„ ָמ ׁ ¿˘ ≈כי¿ .ו ַכ ¿מב ָ…‡ר ָּכל ∆זּ ¿ ‰ב‡ ∆…רך ¿ ּב ≈ס ∆פר ‡ו… ר ַל ¿י ׁ ָ˘ ƒריםּ ƒ ‰ַ ,נ ¿„ ּ ַפס ּ ƒב ׁ ¿˘נַ ˙
˙ר"ס ַ ּב ֲﬠ ַˆ˙ ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒלים ¿ו ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ׁ ∆˘ ָ‰יוּ ָ‡ז.
ויט ׁ˘‰ ˜"‰‰ ,ר˘"ב זל‰"‰
‡ו ¿
ּו ¿ב ƒמ ¿כ ָּ˙בו… ׁ ∆˘ל ָ„‡‰מו"ר ƒמ ּ ƒל ּיוּ ַ ּב ƒ
עו… „ ¿ ּב ַח ָּייו(ƒ ‰≈ ,בי‡‡˘∆ ׁ ,ו… ָ˙ן ׁ ∆˘ ָ¿ ‰לכוּ ¿ ּב ׁ ָּ ˘ƒט ‰זו… ¿ו ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ ּברוּ ƒע ָּמ ∆‰ם ¿ּכ ≈„י ¿ל ַ˙ ≈ ּ˜ן,
ָר‡וּ ַ‡ ַחר ָּכ ¿ך ׁ ∆˘ ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ƒל ¿פעו… ל ∆‡ ¿ˆ ָלם ¿מ‡וּ ָמ¿ ‰ונ¿ ƒפ ¿ר„וּ ≈מ ∆‰םָ ‡ֲ ,בל נ∆ ¿ח ַל ׁ˘
ּכ ָ…חם ƒמ ַ ּל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ עו… „ַ ,י ַﬠן ׁ ∆˘ ָ‰יוּ ַב ¿ּ˙ ƒח ָ ּלƒ ‰ע ָּמ ∆‰ם¿ .ו ¿ ‰ƒז ‰ƒיר ׁ ָ˘ם ¿ּב ƒמ ¿כ ָּ˙בו… ƒמ ַּכ ָּמ‰
יו ¿פ ַר„
יל ּו ¿ּכ ≈„י ¿ל ַ˙ ≈ ּ˜ן¿ ,ו ׁ ∆˘ ַ‡ ַחר ָּכ ¿ך ֲ‡ ƒפ ּ
¿ט ָﬠ ƒמים ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר ƒע ָּמ ∆‰ם ֲ‡ ƒפ ּ
יל ּו ּ
≈מ ∆‰ם י≈ ָח ≈ל ׁ˘ ּכ…חו… ¿ .ו ≈כן ָ¿ ‰י ָ˙ַ „ַ ‰ﬠ˙ ָּכל ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒלים ¿ו ַˆ„ּƒ ƒ
י˜יםַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒי ¿ר ∆‡‰ָ ‰רו… ∆‡‰
¿
ׁ ָ˘ ָּמ¿ ,‰ו ≈כן ׁ ָ˘ ַמ ¿ענוּ ֻכ ָ ּלנוּ ƒמ ּ ƒפי ָכל ¿ ּ‚„ו… ≈לי ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב ∆מ ׁ ∆˘ך ָּכל ַ„ּ ‰ו… רו… ˙ֈ
)ּ ƒ ‰נ ¿„ ּ ַפס ׁ ָ˘ם
ַ

ֶּפ ֶרק יא
ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ּבר ּו˙ ָל ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ֲ‡ס ּו ָר‚ּ ַ ‰ם ‡ƒם רו… ˆƒים ƒל ׁ ¿˘מו… ר ¿ל ַבל יּ ƒפו… ל ַָּ ‰נ ˜ƒי ¿ּב ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙ם
יך ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ƒמ ׁ ¿˘ ≈לי ‡' ׁ ∆˘ ∆ƒ ‡¡ ‰ר ¿
¿ו ַﬠ ≈ ּין ¿ ּב ַ‡ ¿ל ׁ ¿ ˘ƒ
'‡ם
יך ¿ ּב ƒענ¿ ָינ ƒים ≈‡ ּלוּ ַ ,ﬠל ַּ¿ ‰כ˙וּ ƒבים ƒ
¿י ַפ ּ˙וּ ָך ַח ָּט ‡ƒים‡ַ ,ל ּ˙ ≈…ב‡' )ƒמ ׁ ¿˘ ≈לי ‡ ,י('¿ ,ו ַ‡ל ≈ּ˙ ≈ל ¿ך ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ˙ָּ ‡ƒם¿ ,מנַ ע ַר ¿‚ ¿ל ָך
)˘ם ,טו(¿ ,ו ≈ƒ ‰בי‡ ַ‚ם ƒמ ַ ּב ַﬠל ֲָ ‰ﬠ ≈˜ ָ„ַ ׁ ‰
יב ָ˙ם' ׁ ָ
ƒמ ¿ ּנ ָ ˙ƒ
)˘ ַﬠר ˆ‚( ׁ ∆˘ ָּכ ַ˙בּ ¿ ˘∆ ׁ ,ב ַו„ַּ ‡י ≈‡ין
¿
¿
ילך ˙ָּ ‡ƒם ¿ל ַל ¿ס ≈טם ∆‡˙
ַַּ ‰כוָּ נָ ‰˘∆ ׁ ,‰וּ ¿ˆ ַרך ַָּ ‰כ˙וּ ב ¿ל ַ¿ ‰ז ‰ƒיר ∆‡˙ ƒי ¿ר ≈‡י ּ ˘∆ ׁ ,'‰ל…‡ ≈ל ≈
יל ¿ך ˙ָּ ‡ƒם ¿ ּב ַכוָּ נָ  ‰טו… ָבƒ ‰ל ׁ ¿˘מו… ר ∆‡˙ ַּ ָ ‰נ ˜ƒי ׁ ∆˘ ּל…‡
ַּ ¿ ‰ב ƒר ּיו… ˙ּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַַּ ‰כוָּ נָ ‡ַ ˘∆ ׁ ,‰ף ≈ל ≈
¿
¿
ƒי ּפו… ל ¿ ּב ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙םַ ,ﬠל ∆זƒ ˆָ ‰ר ¿
ילך ¿ ּב ∆„ ∆רך ˙ָּ ‡ƒם.
יך ַָּ ‰כ˙וּ ב ¿ל ַ¿ ‰ז ‰ƒיר ׁ ∆˘ ּל…‡ ≈ל ≈

ּו ָבז∆ ¿ ‰מב ָ…‡ר ַﬠ„ ַּכ ָּמƒ ˆּ ָ ˘∆ ׁ ‰ר ¿
יב ָ˙ם,
יך ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ≈מ ֲחבוּ ָר ָ˙ם ַ‡ף ƒמ ¿˜ ≈ˆ ‰נ¿ ָ ˙ƒ
ֲ‡ ƒפ ּ
ילוּ ¿כ ≈„י ¿ל ַ˙ ≈ ּ˜ן¿ ,ו ׁ ָ˘ם ָמ ¿י ƒירי ַ‡ ¿ך ָ ּב ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ּ ƒב ׁ ¿˘ ָ‡ר ֲﬠ ≈בירו… ˙ ל…‡ ¿ב ƒמינוּ ˙,
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָח ׁ ַ˘ב ּ ƒב ¿˜ ָר‡ ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ,וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ ּב ƒמינ ƒים ּ¿„ ַו„ַּ ‡י ָ ּ‚ ַרע טוּ ָב‡ּ¿ ,כמו…
ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
‡˙י ¿ל ַמ ¿ע ָל) ‰סי' פז(.
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אוּמהֶ ...אלָּ א ַא ְדּ ַרבָּ ה ,יִ ְהיוּ נִ ְמ ָשׁכִ ין ַא ֲח ֵר ֶיהם"
אפ ָשׁר לְ ַה ְשׁ ִפּ ַיע ְמ ָ
ְ

„ַּ ¿ו ָ˜‡ ƒמ ּׁ˘ ּום ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ „ָּ ˙ƒיּו… ˙ ַּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ‰˘∆ ׁ ˜ָ ,יו… ≈˙ר ƒל ¿פעו… ל ¿ּב ƒענ¿ י¿ נ≈ י ַ˙ ָּ„‰
י‚י ַƒּ ‰מ ¿ז ָר ƒחיּ ַ ˘∆ ׁ ,י ַﬠן ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙
¿וח ּוָ ıל ∆ז¿ ‡ָ ,‰מרוּ ƒלי ¿ ּב ≈פרוּ ׁ˘ ׁ ¿˘נַ ƒים ƒמ ַּמנ¿ ≈ ‰ƒ
י˙ן
ָּ„ ּ ˙ƒיו… ˙ ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ָ ‰˘∆ ׁ ˜ָ ,ל ∆‰ם יו… ≈˙ר ƒל ¿פעו… ל ¿ ּב ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַּƒ ,˙ ָּ„‰כי ≈‡ינָ ם רו… ˆƒים ƒל ≈ּ
ƒח ּזוּ ˜ ¿ו ּ ¿ ‚ּ ַ ˙¿ ‰ƒברוּ ˙ ַל ּƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ ַּ ˙ƒ „ָּ ‰יו… ˙ּƒ ,כי ָכל ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚¿ ‰ל ƒפי ≈ﬠ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ‰ƒי‡ ƒמ ¿˙ ַ ּ‚ ∆ ּב ∆ר˙

¿ו‰ו… ∆ל ∆כ˙ַ ,מ ¿ח ∆ל ׁ ∆˘˙ ַƒּ ‰מ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ ָ≈ ‡ֲ ‰חרו… ˙ּƒ ,כי ¿ל ƒפי ≈ﬠ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ∆ ּז˜ָ ‰ם ∆ז ‰נ ≈…פל¿ ,ויו… ¿„ ƒעים
≈ָּ ‰מּƒ ,‰כי ַמּ ƒ ˘∆ ׁ ּ ‰י ¿פ ֲﬠלוּ ¿ ּב ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַƒ ,˙ ָּ„‰י ¿∆ ‰יָ ‰ל ∆‰ם ƒמ ∆ ּזƒ ‰ח ּזוּ ˜ ¿ו ּ ¿ ‚ּ ַ ˙¿ ‰ƒברוּ ˙ ַּ ‰כ ַ…ח
יו… ≈˙ר¿ ,ורו… ˆƒים ƒל ¿מנו… ַﬠ ∆ז¿ .‰ו ּ ≈ ‰ƒנ‚ּ ַ ‰ם ∆ז∆ ‡¡ ‰מ˙ ¿ו ַי ˆּ ƒיבּƒ ,כי ַ‡ף ׁ ∆˘רו… ˆƒים ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰י‰
י‰ם ƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ „ָּ ּ ˙ƒיו… ˙ ¿ל ַ¿ ‰כ ׁ ˘ƒיר ‡ו… ָ˙ם ¿ ּב ≈ﬠינ≈ י ָ‰עו… ָלםָ ‡ֲ ,בל ≈‡ינָ ם רו… ˆƒים
≈בינ≈ ∆
¿
¿
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿‰יוּ ƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ ֲח ָז˜ו… ˙ ¿ ּב˙ו… ך ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ּƒ ,כי ¿לˆ ∆…רך ַ¿ ‰∆ ‰כ ׁ ≈˘ר ַּ„ ,י ָל ∆‰ם ַ‡ף ‡ƒם ≈‰ם
ֲח ָל ׁ ˘ƒים ¿ ּב ַ˙ ¿כ ƒלי˙ ַֻ ‰ח ¿ל ׁ ָ˘.‰

יﬠַ ‰ﬠ ¿ˆ ƒמי˙,
¿ו ָל ≈כן ƒמ ¿ ּל ַב„ ˘ׂ ƒנ¿ ַ‡˙ ַּ ≈ ˘∆ ׁ ˙ ָּ„‰י ׁ˘ ָל ∆‰ם ,עו… „ נ˙ּ ƒו… ַסף ָל ∆‰ם ַט ַﬠם וּ נ¿ ָ ‚ƒ
י˙ן ּכ ַ…ח ַל ּƒמ ¿פ ַל‚ּ ו… ˙ ַּ ˙ƒ „ָּ ‰יו… ˙ƒּ ‰ַ ,מ ¿˙ ָﬠ ¿ר ƒבים ƒע ָּמ ∆‰ם ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ וּ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ¿ּ˙ ƒפים
ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒל ≈ּ
¿
יטי˜
ƒע ָּמ ∆‰ם ¿ ּב ָכל ָּ„ ָבר¿ .ו ּ ‡ƒלוּ ל…‡ ָ‰יוּ נ¿ ƒכנָ ƒסים ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָר ‰וּ ƒמ ¿ˆו…˙ ¿ ּב˙ו… ך ּפו… ƒל ƒ
ׁ ∆˘ל ַƒּ ‰מ ¿פ ַל ָ ּ‚¿ ,‰ול…‡ ָ‰יוּ ¿מ ַב ¿ ּ˜ ׁ ˘ƒים ≈מ ∆‰ם ל…‡ ָממו… ן ¿ול…‡ ׁ˘וּ ם ¿ ּ‚ ֻ„ ָ ּל¿ ‰ו ָכבו… „,
∆‡ ָ ּל‡ ֲ‰נָ ָח¿ ‰ל ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ˙ו… ָרּ ¿ ‰ב ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַ‡≈ ,˙ ָּ„‰ין ָס ≈פ˜ ׁ ∆˘ ָ‰יוּ ¿יכו… ƒלים ƒל ¿פעו… ל
יטי˜ ƒל ¿‰יו… ˙ ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚‰
ַ¿ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ¿ ּב ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַ¿ .˙„ָּ ‰ו ≈כ ָיון ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˙ ַ‡ ¿ר ¿ ּ‚נוּ ¿ל‡ו… ָ˙ ּּ ‰ַ ‰פו… ƒל ƒ
ַ ּב ¿ּכנ∆ ∆ס˙ ,יו… ¿„ ƒעים ַ∆ּ ‰מ ¿מ ׁ ָ˘ ָלּƒ ,‰כי ַ„י ָל ∆‰ם ¿ ּב ַמ˘∆ ׁ ּ ‰נּ ו… ¿˙נ ƒים ָל ∆‰ם ‡ו… ˙ו… ַ…ַ ˘ׁ ּ ‰ח„ ׁ ∆˘ל
יכים ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ יו… ≈˙ר ֲﬠבוּ ר ׁ˘ו… ¿מ ≈רי ַ.˙„ָּ ‰
ָממו… ן ¿ו ָכבו… „¿ ,ו ≈‡ין ¿ˆ ƒר ƒ
]˜יח[
ַ ּ‚ם ‡ƒם ≈‰ם ¿מ ַ˙ ¿ּ˜נ ƒים‡≈ ,ין ¿ל ַ˙ƒּ ‰יר ָּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרים ַ‰נּ ו… ָר ‡ƒים ַּ¿ ‰כר ּו ƒכים ָּבז∆ ‰
‰ו‡ ≈כןָ ‡ֲ .בל ¿ל „ƒינָ ‡ּ¿ ,בנ„ּ ƒו… ן ָּ „ƒי„ן ≈‡ין נַ ¿פ ָ˜‡
ּ≈ ‰ƒנָ ‰כ ַ˙ ¿ב ּ˙ƒי ָּכל ∆ז ‰יַ ַﬠן ׁ ∆˘ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ּ

ינו˙ ∆ט ∆רם ¿ז ַמן ַָּ ‡ֻ ‚ּ ¿ ‰לּ¿ ‰ב ֻח ˜ּ ƒים ּו ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ƒטים ָּכ ≈‡ ∆ּל ,‰י≈ ׁ˘ ָּב ∆זַּ ‰כ ּ ָמ¿ ‰ו ַכ ָּמ‰
ַƒ ּ ‰מ ּ
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י‰ם ׁ ∆˘עו… ׂ˘ƒים ּּ ˜ּ ˙ƒונ ƒיםָ ‡ֲ ,בל ≈ּכ ָיון ׁ ∆˘ ¿ּכ ָבר נָּ ˙¿ ƒב ≈‡ר
לו י¿ ≈¿ ‡‰כ ¿ „ƒב ≈ר ∆
ƒמ ָ ּ
ינ ּּƒ ,‰כי ַ‡ף ּ
¿
כו˙
)עי' סי' עו ,פז ,פח ,צח ,קא ,קד ,קח(ּƒ ˘∆ ׁ ,ב ¿ל ַ ˜ƒ
יח˙ ∆ח ∆בל ¿ּב˙ו… ך ‡ו… ָ˙ ָּ ˘¿ׂ ּ ‰ַ ‰ר ָר˘∆ ׁ ‰ל ַמ ¿ל ּ

מוֹשׁבָ ם לְ צַ ִדּ ַיקיָּ א ְדּיָ ְתבִ ין בֵּ ינַ יְ יהוּ ,כַּ נִּ ָדּה .וְ ִא
"וְ כֵ ן ֵע ֶרב ַרב ְמ ַט ְמּ ִאין בְּ ָ
‰ו‡ ¿ּבי≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר¿ ‡≈ ‰ָ ,
יך ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר
ּ ‡ƒס ּו ƒרים נו… ָר ‡ƒיםָּ ˘∆ ׁ ,כל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ≈מ ∆‰ם ּ
¿
בור ּּ ˜ּ ˙ƒונ ƒים ¿ ּ‚„ו… ƒלים ,י‰¿ ƒי∆ ‡≈ ‰יך ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿‰י∆ ֈ‰
¿ל ַ˙ƒּ ‰יר ∆זƒ ‡ֲ ,‰פ ּ
יל ּו ֲﬠ ּ

ֶּפ ֶרק יב
]˜כ[
יﬠ‰ַ ˘∆ ׁ ‰יּו… ׁ ¿˘ ƒבים יָּ ƒמ ׁ ¿˘כ ּו ַ‡ ֲח ≈רי ַּ ‰כו… ¿פ ƒרים
"כנ∆ ∆ס˙" ַמ ׁ ¿˘ ּ ƒפ ָ
יבַּ ‰ב ¿ּ
ַ‰י¿ ׁ ָ ˘ƒ
ּו ∆ב ¡‡ ∆מ˙ ׁ ∆˘ ָּכל ַּ ‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמּ ¿ ‰ב ָמ˜ו… ם ָט ≈מ‡ ƒעם ַ¿ ּ ‰פרוּ ˆƒים ¿ו ַ¿ ּ ‰פרוּ ˆו… ˙,
יﬠƒ ‰ל ¿‰יו… ˙ נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ ƒכין
יב ָ˙ם ׁ ָ˘ ָּמַ ‰מ ׁ ¿˘ ּ ƒפ ָ
ׁ ∆˘ ָּכל ַמ ֲח ׁ ַ˘ ¿ב ָּ˙ם ¿ל ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָיר¿ ,‰י ׁ ָ ˘ƒ
י‰ם¿ .ו ָכ ַ˙ב ָ¿ ‡ַ ‰ל ׁ ¿ ˘ƒ
"˘ ַ‡ל ¿ ˙ּƒב ַטח ¿ ּב ַﬠ ¿ˆ ¿מ ָך ַ ּ‚ם ¿ ּב ֲַ ‰ח ƒז ¿
ַ‡ ֲח ≈ר ∆
י˜ ָך
יך )ƒמ ׁ ¿˘ ≈לי „ ,י„(∆ ׁ ,
ָ
¿ ּב ָח ¿כ ָמ ‰וּ מוּ ָסרָ ,ל ∆ל ∆כ˙ ¿ ּב‡ו… ַרח ¿ר ׁ ָ˘ ƒעיםּƒ ,כי ַ„ע ≈‡יפו… ‡ ׁ ∆˘ ּל…‡ ƒי ¿ס ּכו… ן ¿לך ָּכל
∆ז‡ƒ ,‰ם ל…‡ ¿ ˙ּƒמנַ ע ַר ¿‚ ¿ל ָך ≈מ‡ו… ַרח ¿ר ׁ ָ˘ ƒעיםּƒ ,כי ֲ‰ל…‡ ַי ¿כ ׁ ˘ƒילוּ ָך ¿ויוּ ¿כלוּ ָל ¿ך¿ ,ול…‡
יכנ≈ ס ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ֲ‡ ׁ ∆˘ר ≈ָּ ‰מ‰
ƒב ¿ל ַב„ ∆ל ¿כ ¿ּ˙ ָך ַב ֲﬠ ָˆ ָ˙ם ‡ו… ׁ ¿ ˘ƒב ¿ּ˙ ָך ˙ָּ ‡ƒםּƒ ,כי ‡ƒם ַ‡ף ƒמ ּ ƒל ָּ

¿
˘מ…ר"¿ .ו ∆ƒ ‡¡ ‰ריך עו… „ ׁ ָ
ּבו… ¿ ׁ ˙ּƒ
)˘ם ּ ָפסוּ ˜ טו( ּƒכי ַ‡ף ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ַ˜ ּ ∆פנ¿ „ַּ ¿ר ָי‡¿ ,ל ַ˜ ≈ ּˆר ּ ‰ƒלוּ כו…
יﬠ ƒל ¿מחו… ז ∆ח ¿פˆו… ‡≈ ,ין ַל ֲﬠבו… ר ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים ּבו… ּ ָ ‡∆ ,ל‡ ¿ל ַס ≈ ּבב ַ∆ ∆ּ„‰רך¿
¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰

¿ּכ ּ ‡ƒלוּ ל…‡ ָָ ‰י˘ָ ׁ ‰ם ‡ו… ˙ו… ַ∆ ∆ּ„‰ר ¿ך ≈מעו… ָלם¿ ,ול…‡ ַל ֲﬠבו… ר ּבו… ∆‡ל ¿מחו… ז ∆ח ¿פˆו… ,
יעיי"˘ ׁ ∆˘ ∆ƒ ‡¡ ‰ר ¿
יך טוּ ָב‡ .וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ַּ ‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ˙ָּ ‡ƒם ¿ז ַמ ּ ƒנים ¿מ ֻר ּ ƒבים¿ ,ו ≈י ׁ˘ ָל ∆‰ם
י‰ם ∆ר ַוח ָ ּ‚„ו… ל ׁ ∆˘ל ָּכבו… „ וּ ָממו… ן וּ ַפ ¿רנָ סו… ˙ ¿ו ַכ„ּ ו… ∆מּ ∆ ˘∆ ׁ ,‰ז…ַ ˘ׁ ‰ח„
יב ָ˙ם ≈ ּבינ≈ ∆
י˘ ָ
ƒמ ׁ ƒ
י‰םּ ¿ ˘∆ ׁ ,ב ַו ַּ„‡י ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ָל ∆‰ם ƒל ¿לחו… ם ƒע ָּמ ∆‰ם
יכין ƒל ¿מˆו… ‡ ≈חן ¿ ּב ≈ﬠינ≈ ∆
ָﬠˆוּ ם ׁ ∆˘ ¿ ּˆ ƒר ƒ
י‰ם.
ָּכ ָר‡וּ יּ ָ ‡∆ ,ל‡ ַ‡ ּ¿„ ַר ָ ּב ‰נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ ƒכין ַ‡ ֲח ≈ר ∆
"מ‡ן מו… ׁ ַ˘ב
ּו ¿ב ּ ˜ּ ˙ƒונ ƒים ˜ּ ˙)ּƒוּ ן י‚ „ַּ ף כז' ,(:וּ ¿במו… ׁ ַ˘ב ≈ל ˆƒים ל…‡ ָי ׁ ָ˘ב' ¿ּ)˙ ּƒ ‰ƒלים ‡ַ ,(‡ ,

י‰י ¿מ ַט ּ¿מ ָ‡ּ¿ ‰כנּ ¿ ‰ ָּ„ ƒבמו… ׁ ָ˘ ָב ּ¿ ,‰ו ≈כן ≈ﬠ ∆רב
ילי˙ ָּ ‡ƒמן „ּ¿ ≈ﬠ ∆רב ַרבƒ ‡ƒ „¿ּ ,
≈ל ˆƒיםƒ ‡„ָּ ,ל ƒ
י˜ ָ ּי‡ „ּ¿ ָי ¿˙ ƒבין ≈ ּבינַ ¿יי‰וּ ַּ ,כ ּ ƒנ„ָּ ¿ ."‰ו ‡ƒם ¿ ּב ַˆ„ּƒ ƒ
ַרב ¿מ ַט ּ¿מ ‡ƒין ¿ ּבמו… ׁ ָ˘ ָבם ¿ל ַˆ„ַּ ƒ
י˜ים
יב ָ˙ם ≈ ּבין ָ≈ ‰ﬠ ∆רב ַרב˜ַ ,ל ָוח ∆…מר ¿ ּב‡ו… ָ˙ן ׁ ∆˘ ַ ּ‚ם ¿ ּב ָל‡ו ָƒ ‰כי
י˘ ָ
ָ‡ ¿מרוּ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿ט ָמ ‡ƒין ּ ƒב ׁ ƒ
¿
≈‡ינָ ם ַˆ ּƒ „ƒ
יב ָ˙ם ׁ ָ˘ ָּמ‚ּ ַ ‰ם ¿ ּב ָל‡ו ָƒ ‰כי ֲﬠ ≈ברו… ˙ ֲחמוּ רו… ˙
י˘ ָ
י˜ים ָּכל ָּכך¿ ,ו ≈י ׁ˘ ּ ƒב ׁ ƒ
יˆ ַלן.
¿ונו… ָר‡ו… ˙ ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
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אוֹתן ֶשׁגַּ ם בְּ לָ או ָהכִ י ֵאינָ ם צַ ִדּ ִיקים"
וּ ,כַּ נִּ ָדּה .וְ ִאם בְּ צַ ִדּ ִיקים ַקל וָ ח ֶֹמר בְּ ָ
≈‡ין „ָּ ָבר ָּבעו… ָלם ׁ ∆˘ ַּמ ּƒזי˜ ַל ∆ּנ ∆פ ׁ˘ ¿ּכמו… ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ּבר ּו˙ ָל ָר ׁ ָ˘ע
ּו ¿ביַ ¿ׂ˘ ƒמח מ ∆…˘‰

)פ ָר ׁ ַ˘˙ ָ ּב ָל˜ ַּ„ף ע‡(:
ָּ

"‡ין ָּ„ ָבר ָ ּבעו… ָלם ַמ ּ ƒזי˜
ָּכ ַ˙ב¿ ,ו ∆ז¿ ‰ל ׁ˘ו… נו… ≈ :

ַל ∆ ּנ ∆פ ׁ˘ּ¿ ,כמו… ַ ˙¿ ‰ƒח ¿ ּברוּ ˙ ƒעם ָ‡ ָ„ם ָר ׁ ָ˘ע ַ‡ף ¿ל ƒפי ׁ ָ˘ ָﬠ‡ַ ,‰ף ‡ƒם ≈‡ינו… נָּ ƒכר ,נ¿ ƒכנָ ס
ַ ּב ∆ ּנ ∆פ ׁ˘ ¿ּכמו… ∆∆ ‰ﬠ ∆כס ¿ו ָ∆ ‡∆ ‰רס ,וּ ¿בר…ב ָי ƒמים ƒי ָּמ ≈ˆ‡¿ ,ו ָˆ ƒר ¿
יך ָל ∆ז¿ ‰זכוּ ˙ ָ ּ‚„ו… ל ¿ ּב ≈ˆרוּ ף
ָ≈ ‰ﬠ ∆ס˜ ַ ּב ּ˙ו… ָרּ ≈ ˘∆ ׁ ,‰י ≈ˆ‡ ƒמ ּ∆מנּ וּ ∆∆ ‰ﬠ ∆כס ¿ו ָ∆ ‡∆ ‰רסֻּ ,כ ≈ ּלי ַ‡‰י ¿ו‡וּ ַלי ַ‡ ַחר ¿ז ַמן ָרב",
ַﬠ„ ָּכ‡ן ¿ל ׁ˘ו… נו… ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ֈ
]˜ל[
יˆ˙ ָƒ ּ ‡∆ ‰פי˜ו… ¿ר ƒסים
"כנ∆ ∆ס˙" ּƒב ¿מ ƒח ַ
ַ‰יּו… ׁ ¿˘ ƒבים ַּב ¿ּ
יפים ָל ∆‰ם ּכ ַ…ח
י‰ם וּמו… ƒס ƒ
¿ ּ‚ר ּו ƒעים יו… ≈˙ר ≈מ ַ‰יּו… ׁ ¿˘ ƒבים ¿ּב ≈בי˙ ע"זּƒ ˘∆ ׁ ,נ‚¿ ָר ƒרים ַ‡ ֲח ≈ר ∆
ּו ¿ל ַביּ ∆ ˘∆ ׁ ˙ ƒי ׁ˘ ּבו… ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ‡ָ ,‰מרוּ ֲח ָכ ≈מינוּ ז"ל
יטו… ל ƒמ ּ ׁ ָ˘ם ָּ„ ָבר
≈מ ָ‰עו… ¿ר ƒבים ׁ ∆˘ ּל…‡ ָרˆוּ ƒל ָּ
יכנ≈ ס ¿ּכ ָלל ¿ל ≈בי˙ו… ׁ ∆˘ל ַ‡ ¿ח ָ‡ב¿ ,ו ƒל ּ
)˙נ¿ חוּ ָמ‡ ַמ ¿ס ≈ﬠי ח(,
ַּ

ƒל ¿למו… „

יּƒ ,‰כי ‰וּ ‡ ¿ ּב ∆ﬠ ∆ˆם
ֲﬠבוּ ר ַ„ƒּ ˆּ ַ ‰י˜‡ַ ,ף ׁ ∆˘ ָ ּב ∆ז ‰ל…‡ ָָ ‰יַּ ‰ַ ‰ט ַﬠם „ּ¿ ָ‚ ƒריר ַ‡ ָ ּב ¿˙ ≈ר ּ
˘ר ָל ¿מ„וּ ֲח ָכ ≈מינוּ ז"ל ׁ ָ
ּ ‡ƒסוּ ר ָחמוּ רַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆
)˘ם( ƒמ ∆ ּזּ ˘∆ ׁ ‰ל…‡ ƒל ¿פנו… ˙ וּ ¿ל ¿ ‰ƒס ַּ˙ ≈ּכל
ָ ּב ∆‰ם¿ .ו ַ˜ל ָוח ∆…מר ∆ ּבן ¿ ּבנו… ׁ ∆˘ל ַ˜ל ָוח ∆…מר¿ ,ל ַב ƒי˙ ׁ ∆˘‰וּ ‡ ¿מ˜ו… ם מו… ׁ ַ˘ב ַƒּ ‰מינ ƒים
יˆ ַלן,
¿ו ָƒ ּ ‡∆ ‰פי˜ו… ¿ר ƒסים¿ּ ˘∆ ׁ ,מח ¿…˜ ˜ƒים ׁ ָ˘ ָּמֻ ‰ח ˜ּ ƒים ׁ ∆˘ל ƒמינוּ ˙ וּ ¿כ ƒפ ָירַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
ׁ ∆˘ ∆ ּזַ ‰ו„ַּ ‡י ָ ּ‚ ַרע ַ¿ ‰ר ≈ ּב ‰יו… ≈˙ר ƒמ ַ ּב ƒי˙ ׁ ∆˘ ∆ ּי ׁ˘ ּבו… ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ˙ָּ ‡ƒם
יˆ ָ˙ם ¿ ּבמו… ׁ ַ˘ב ַּ ≈ ‰ל ˆƒים¿ ,ונּ ָ ˘¿ ׁ ƒב ƒעין ָל ∆‰ם ַל ֲﬠמו… „ ַﬠל ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ָמר ׁ ∆˘ל
ƒע ָּמם ּ ƒב ¿מ ƒח ָ
יﬠ
ימ˙ ַַּ ‰מ ¿לכוּ ˙ּ ˘∆ ׁ ,ל…‡ ¿י ַ‡ ¿ ּב„וּ ַ˙ּ ‰ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ַַּ ‰מ ַ ‚ּ ƒ
י‰ם¿ ,ויו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמּ ¿ ‰ב ≈‡ ַ
ֻח ּ˜ו… ≈˙ ∆
ָל ∆‰ם ƒמ ּ ׁ ֻ˘ ¿ל ָחנָ ם ׁ ∆˘ל ¿מ ָל ƒכים ָּ ‡≈ ‰לוּ „‚ּ ָ ˘∆ ׁ ,ו… ל ֲﬠו…נָ ם ƒמ ¿ ּנ˘ׂ ו… ‡¿ ,ו ≈‡ין ָס ≈פ˜ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿‚ ָר ƒרין
יפין ָל ∆‰ם
יח¿ ‰ו ַכ„ּ ו… ∆מ ,‰וּ מו… ƒס ƒ
י‰ם יו… ≈˙ר ≈מ ַ¿ ‰מ ׁ ַ˘ ּ¿מ ׁ ˘ƒין ∆‡ ¿ˆ ָלם ּ ƒב ¿ז ƒב ָ
ַ‡ ֲח ≈ר ∆
יכם'
'ל˘ּׂƒ ƒכים ¿ ּב ≈ﬠינ≈ ∆
ּכ ַ…ח¿ ,ו ַָּ ‰כ˙וּ ב ˆ ≈…ו ַח ּ ƒב ¿כ ַ‡‰י ַ ּ‚ ¿ונָ ‡ָּ ‰≈ ˘∆ ׁ ,מ¿ ‰
˘ ָ ּכ ַ˙ב ָ‰רמב"ן ז"ל ׁ ָ
¿ּכמו… ׁ ∆
)˘ם(ּ ָ ˘∆ ׁ ,ב ‡ƒים ƒל ≈י„י ¿ס ƒמ ּיוּ ˙ ≈ﬠינַ ƒים ¿ו ≈‡ינָ ם ַמ ּƒכ ƒירים
)ב ƒמ ¿„ ַ ּבר ל‚ ,נ,(‰
¿ּ

ימַ ,‰מ‡≈ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ָ ˘∆ ׁ ‰ינָ ם ּבו… ׁ ˘ƒים ¿ל ַפ ¿ר ≈סם
∆‡˙ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ¿ּכ ָלל¿ .ו ָל ≈כן ≈‡ין ≈ּ˙ ָ
י‰ם ≈מ ¿ר‡ו… ˙ֈ
ּƒכי ַטח ≈ﬠינ≈ ∆
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ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ¿ ּב ƒע ּ˙ו… ן ׁ ∆˘ ָ ּל ∆‰ם¿ „ƒּ ˙‡∆ ,ב ≈רי ַƒּ ‰מינוּ ˙ ׁ ∆˘ ≈ָּ ‰מ¿ ‰מ ַ„ ¿ ּב ƒרים ¿ ּב ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙,

גּוֹר ִמים לְ כָ ל
בּוֹח ִרים ֵה ָמּה ַה ְמ ִב ִיאים וְ ַה ְ
"אם כֵּ ן ַה ֲ
ִ
ֶּפ ֶרק יג
]˜מ[
ָּכל ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ עו… ≈בר ַﬠל ַ¿ ‰ר ≈ּבּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרים
ׁ ∆˘ ָּכל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ „ּ ƒינו… י≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר
ּו ¿ב ƒע ַּ˜ר ַָ ָּ„‰בר ¿ּכ ָבר נּ ָ ˙¿ ƒב ≈‡ר ַל ֲָ ‰ל ָכָּ ˘∆ ׁ ,‰כל ַּ ƒ ‰נ ¿כנָ ס ƒל ¿‰יו… ˙ ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ,עו… ≈בר
ַﬠל ַ¿ ‰ר ≈ ּבּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים נו… ָר ‡ƒיםָּ ˘∆ ׁ ,כל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ≈מ ∆‰ם ‰וּ ‡ ¿ ּב ≈י ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל ַי ֲﬠבו… ר.
יס) ‰סי' קח(¿ ,ו ַﬠל ַ˘¿ ׁ ּ ‰בוּ ָﬠ) ‰סי' פח(¿ ,ו ַﬠל ַ˙ּ¿ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒ ‰פוּ ˙ )סי' פז(¿ ,ו ַﬠל ֲָ ‰ﬠבו… ָ„‰
ַﬠל ַּ¿ ‰כנָ ƒ
ָז ָר) ‰סי' צח(¿ ,ו ַﬠל ַƒּ ‰מינוּ ˙ )סי' קד(¿ ,ו ָכל ַƒּ ‰מ ¿ס ָּ˙ ≈ﬠף )עי' סי' קא ד"ה וְ הָ אֻ ּמוֹ ת(¿ .ו ַ‚ם ƒמ ַ ּב ¿ל ֲﬠ ≈„י
ָּ ‡ƒ ‰סוּ ƒרים ַּ ƒ ‰נ ¿ז ָּכ ƒרים ¿ל ≈ﬠיל‚ּ ַ ,ם ַﬠל ƒע ַ ּ˜ר ַ¿ּ ‰מלוּ ָכƒ ‰ל ¿פנ≈ י ַּ ¿ ‰ז ָמןּ¿ ,כ ָבר ַ‡ ¿ר ≈י,‚‡ַ ˘ָ ׁ ‰
‰וּ ‡ ַ‰מ‰ר"ל ז"לƒ ,מי ל…‡ ƒי ָיר‡ ¿ ּב ַמּ ָ ˘∆ ׁ ּ ‰נ ַ˙ן ָﬠ ָליו ƒמ ׁ ¿˘ ּ ַפט ָחרוּ ˘∆ ׁ ıל ׁ ¿˘ ָמ„,
יˆ ַלן‡ַ ,ף ¿ ּב ָכל ƒמינ≈ י ƒענּ וּ ƒים ָ˜ ׁ ˘ƒים ּƒכ ׁ ¿˘ ָמ„ ַמ ָּמ ׁ˘
ƒל ¿‰יו… ˙ נ∆ ¡ָ ‰ר‚ ַﬠל ∆זַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
)עי' לְ ֵעיל סי' עו(¿ .ו ַ˜ל ָוח ∆…מר ∆ ּבן ¿ ּבנו… ׁ ∆˘ל ַ˜ל ָוח ∆…מרּ¿ ,כ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ּ˙ו… ¿ספוּ ַﬠל ∆ז ‰עו… „ ָּכל
‡˙י ¿ל ַמ ¿ע ָל¿ ,‰ו ָכל ∆זּ ָ ‰ברוּ ר ַל ֲָ ‰ל ָכַ ‰ל ֲ‡ ƒמ ָּ˙ ּ‰
≈‡ ∆ ּלּ ‡ƒ ‰ָ ‰סוּ ƒרים ַ‰נּ ו… ָר ‡ƒים ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
ׁ ∆˘ל ּ˙ו… ָרƒ ‰ל ¿מ ַב ¿˜ ׁ ≈˘י ָ∆ ‡¡ ‰מ˙.
]˜מ‡[
ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ּ≈˙ף ַּב ¿ּב ƒחירו… ˙ נַ ֲﬠ˘ׂ∆ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ‰ף ¿ּב ָכל ָּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרים ֲַ ‰חמ ּו ƒרים
יל ¿ך ∆‡ל ַּ¿ ‰ב ƒחירו… ˙ƒ ּ ˘∆ ׁ ,מ ¿ּל ַב„ ׁ ∆˘עו… ¿ב ƒרים
נו ַכל ¿ל ָƒ ‰בין ח ∆…מר ָּ ‡ƒ ‰ס ּור ≈ל ≈
ּו ≈מ ַﬠ ָּ˙ּ ‰
ָּב ∆זַ ‰ﬠל ƒל ¿פנ≈ י ƒע ≈ ּור ַﬠל ָּכל ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘עו… ׂ˘ƒין ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ּƒ ,כי ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר
ָל ∆‰ם ƒל ¿‰יו… ˙ ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ∆‡ ָּל‡ ַﬠל י¿ ≈„י ˜ו… לו… ˙ ַּ ‰בו… ֲח ƒרים¿ ,ו ≈ָּ ‰מָּ ‰ב ≈‡י ּכ ָ…חם
י‡ים ¿ו ַ ּ‚‰ו… ¿ר ƒמים ¿ל ָכל ָּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרים
ׁ ∆˘ל ַּ ‰בו… ֲח ƒרים‡ƒ ,ם ≈ּכן ַּ ‰בו… ֲח ƒרים ≈ָּ ‰מ¿ ‰ַ ‰מ ƒב ƒ
בו ָﬠƒ ‰ל ¿פנ≈ י ַ¿ ,ı˜ּ ≈ ‰ו ָכל
ינו˙¿ ,ו ֲַ ‰ﬠ ָב ָרַ ‰ﬠל ַּ ˘¿ ׁ ּ ‰
ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָּב ∆‰ם ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ‰ו ƒמ ּ
ַƒ ּ ‰מ ¿ס ָּ˙ ≈ﬠף ≈מ ≈‡ ∆ּל.‰
ֲ‡ ָבל ַ ּ‚ם ¿ּב ∆זַ ‰ﬠ ¿ˆמו… ׁ ∆˘‰ו… ≈ל ¿ך ∆‡ל ַּ¿ ‰ב ƒחירו… ˙ ƒל ׁ ¿˘לו… ַח ָּב ≈‡י כ ַ…ח ∆‡ל ַָ ˘¿ׂ ּ ‰ר ָר‰
זו¿ ,ונַ ֲﬠ ׂ∆˘‰
‰ו‡ מו… ∆„ַּ ‰ב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ּ ‰ַ ‰ט ≈מ ָ‡ּ≈ ‰ַ ‰ל ּ
זוָּ ,ב ∆זַ ‰ﬠ ¿ˆמו… ּ
ַ¿ּ ‰ט ≈מ ָ‡ּ≈ ‰ַ ‰ל ּ
עו˙ ָּב ≈‡י ּכ…חו… ֲ‡ ׁ ∆˘ר ≈ָּ ‰מ ‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמַּ ‰ב ּ ָמ˜ו… ם ַָּ ‰ט ≈מ‡.
ַ ּ‚ם ≈ּכן ׁ ֻ˘ ָּ˙ף ¿ּב ∆‡ ¿מ ָˆ ּ
ּו ƒמי ל…‡ יָ ƒיר‡ ¿לנַ ¿פ ׁ˘ו… ƒל ¿‰יו… ˙ מו… ∆„ַּ ‰ב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ,‰ו ¿ל ˙≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ¿ּב ּ ‡ƒס ּו ƒרין
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בוֹדה זָ ָרה ִוּמינוּת"
סּוּרים ֶשׁיֵּ שׁ בָּ ֶהם ֲע ָ
ִמים לְ כָ ל ָה ִא ִ
…‡˘ ¿ו ַל ֲﬠנָ ‰
‰ו‡ ׁ˘ ∆…ר ׁ˘ ּפ ∆…ר ‰ר ׁ
מו ƒרים ƒמ ָּכל ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָּל ּ¿ ,‰ו ּ
מו ƒרים ָּכ ≈‡ ∆ּלֲ ˘∆ ׁ ‰ח ּ
ֲח ּ
‡ו„‚ּ ָ ‰ַ ıו… ל
מונָ ּ¿ ‰ב ַּ ƒ ‰נ ּ
ינו ַָ ‰ר ּƒביםַ ,ﬠל י¿ ≈„י ָּ ‡¡ ‰
ׁ ∆˘ל ָּכל ּ ƒפ ¿רˆו… ˙ ַ ּ„‰ו… ר ַּב ֲﬠו…נו… ≈˙ ּ
¿
¿ו ַ‰נּ ו… ָר‡ּ ַ ‰ַ ,נ ֲﬠ ׂ∆˘ַ ‰ﬠל י¿ ≈„י ¿מנַ ֲ‡ ≈ˆי ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם יָּ ˙¿ ƒב ≈רך ¿ו˙ו… ָר˙ו… ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ּ¿ ,‰בכ ַ…ח
לו˙
ינו˙ ַר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
ינו ƒמ ָ ּ‚ ּ
„ו˙ נַ ¿פ ׁ ≈˘ ּ
ינו ּו ¿פ ּ
יˆ ַלן¿ ‰ַ ,מ ַﬠ ∆ּכ ∆ב˙ ¿ ּ‚ ֻ‡ ָּל ≈˙ ּ
כו˙ ׁ ∆˘ל ƒמ ּ
ַמ ¿ל ּ
רורו… ˙ ַּ ƒ ‰נ ¿מ ׁ ָ˘ ƒכין
רו ֲחנ ƒי ּּו˙ ּו ¿ב ַ‚ ׁ ¿˘ ƒמי ּּו˙¿ ,ו ָכל ƒמינ≈ י ָˆרו… ˙ ¿ˆ ּ
ַַּ ‰מר ¿ו ַּ ƒ ‰נ ¿מ ָ‰ר ¿ּב ּ
ƒמ ּ∆ז˘≈ ׁ ּ ‰ַ ‰ם י¿ ˘¿ ׁ ƒמ ∆רנּ ּו.
יל ¿ך ∆‡ל ַּ¿ ‰ב ƒחירו… ˙ ַ¿ּ ‰ט ≈מ‡ו… ˙
עו ≈ל ≈
ּו ¿ב ַמר נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֲ‡ ַב ≈ ּ˜ ׁ˘ַ ,
"‡ל נָ ‡ ַ‡ ַחי ָּ˙ ≈ר ּ
¿
ינו ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם יָּ ˙¿ ƒב ≈רך,
עו ַל ַּב ַﬠל ,י¿ ַר ≈חם ָﬠ ≈ל ּ
כו˙ ≈‡ ∆ּל˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר ל…‡ ָכ ¿ר ּ
ָּ ‡≈ ‰ל ּו"ּ ,ו ƒב ¿ז ּ
נו ≈מ ֲַ ‰ח ׁ ≈˘כו… ˙ ַ‰נּ ו… ָר‡≈ ,מ ֲ‡ ≈פ ָל¿ ‰ל‡ו… ָרּ ,‰ו ƒמ ּ ׁ ¿ ˘ƒע ּב ּו„ ƒל ¿‚ ֻ‡ ָּלּƒ ‰ב ¿מ ≈ָ ‰ר‰
¿ויו… ≈ ˆƒ
י‡ ּ
ינו ָ‡ ≈מןֈ
¿ּביָ ≈מ ּ

ֶּפ ֶרק יד
]˜מט[
יˆ„ י¿ ƒטע ּו ַַּ ‰סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין
ּ ∆פ ∆ל‡ ָﬠˆ ּום ≈ּכ ַ
י‰ם
¿ל ַ˙ƒּ ‰יר ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר¿ ,‰ו ָכל יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל יַ ֲﬠ˘ׂ ּו ַﬠל ּ ƒפ ∆
ּו ¿כ ָבר ָ‡ ַמ ¿ר ˙ּƒי ¿ל ָפ ≈ר ׁ˘ ַ¿ ּ ‰פסוּ ˜ƒים ׁ ∆˘ ¿ ּב ָפ ָר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלח ¿ ּ)ב ƒמ ¿„ ַ ּבר טו ,כב-כ„('¿ ,ו ƒכי  ּ‚˘¿ ׁ ˙ƒוּ
¿ול…‡ ַ˙ ֲﬠ˘ׂ וּ ≈‡˙ ָּכל ַƒּ ‰מ ¿ˆו…˙ ו‚ו' ¿ו ָָ ‰י‡ƒ ‰ם ≈מ ≈ﬠינ≈ י ָ≈ ‰ﬠ ָ„ ‰נ∆ ∆ﬠ˘ׂ¿ ָ˙ƒ ‰ל ׁ ¿˘ ָ‚ ָ‚,'‰
¿ו ָ‡ ¿מרוּ ֲח ָכ ≈מינוּ ז"ל )‰ו… ָריו… ˙ חָ ּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,(.פ ָר ׁ ָ˘ּ ∆ ‰ַ ‰זָ ‰מ ¿י ƒירי ַ ּב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו ָל ¿מ„וּ
˘ר ˆƒוָּ ָ ׁ ''‰ ‰
'כל ֲ‡ ׁ ∆
∆זƒ ‰מ ¿ ּ˜ ָר‡ „ּ¿ ָ
)˘ם ּ ָפסוּ ˜ כ‚(‰ƒ ˘∆ ׁ ,י‡ ֲﬠ ≈ב ָרּ ַ ˘∆ ׁ ‰נ ֲﬠ˘ׂ∆ ּ ָ ‰ב ּּ¿ ‰ככו… ≈פר
¿ ּב ָכל ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָ ּל ּ ‰וּ ¿ב ¿ „ƒב ≈רי ַּ ¿ ‰נ ƒב ƒ
י‡ים¿ ,ו‰וּ ָב‡ ∆ז‚ּ ַ ‰ם ¿ ּבר˘"י ז"ל ׁ ָ˘ם ּ ָ)פסוּ ˜ כב(.
ַ ּ‚ם ָ‡ ¿מרוּ ָּ ˘∆ ׁ ,כל ַָ ּ ‰פ ָר ׁ ָ˘ָ ‰מ ¿י ƒירי ַר˜ ¿ּכ ׁ ∆˘ ָּטעוּ ַַּ ‰סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין ָ ּב ∆ז¿ ,‰ו‰ו… רוּ ַל ֲﬠבו… „
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו ָל ¿מ„וּ ∆ז≈ ‰מ ַָ ˜ּ ¿ ‰ר‡ ¿„ ƒ
'‡ם ≈מ ≈ﬠינ≈ י ָ≈ ‰ﬠ ָ„ָ „¿ּ ,'‰מ ¿י ƒירי ¿ ּב ַסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין
ׁ ∆˘ ≈‰ם ≈ﬠינ≈ י ָ≈ ‰ﬠ ָ„ֈ‰
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]˜נ[
¿
ּו ¿כ ָבר ָמנוּ ֲח ָכ ƒמים ∆‡˙ ּ‚ ∆…„ל ַ¿ ‰פ ָל ַ‚˙ ָח ¿כ ָמ ‰וּ ¿˜ ֻ„ ּ ׁ ָ˘ָ ‰ָ ˘∆ ׁ ‰יƒ ˆָ ‰ריך ƒל ¿‰יו… ˙
יבין ַ ּב ַּסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין ƒמי ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ָר‡וּ י ָל ∆זַּ ,‰כ ¿מב ָ…‡ר ּ ƒב ¿‚ ָמ ָר‡
ַ ּב ַּסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין¿ ,ו ≈‡ין מו… ׁ ƒ ˘ƒ

אוּמהֶ ,אלָּ א לְ ִה ְס ַתּכֵּ ל
"אין בְּ כ ַֹח כָּ ל ַהדּוֹר ַההוּא לְ ַהכְ ִר ַיע ְמ ָ
ֵ
ַ)סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין יז (.וּ ¿ברמב"ם¿ .ו ָכ ַ˙ב ָ‰רמב"ם )‰ל' ַסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין פ"ב "‰ז(‡ַ ¿ּ„" ,ף ¿ ּב ≈בי˙ ּ„ƒין
ׁ ∆˘ל ‚'‡≈ ˘∆ ׁ ,ין ¿מ ַ„ ¿˜ ּ¿„ ˜ƒין ָ ּב ∆‰ן ¿ ּב ָכל ַָ ¿ּ„‰ב ƒרים ׁ ∆˘ ּ¿מ ַ„ ¿˜„ּ¿ ˜ƒין ַ ּב ַּסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰ריןƒ ˆָ ,ר ¿
יך
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰יּ ¿ ‰ב ָכל ַ‡ ַח„ ≈מ ∆‰ם ׁ ¿ ˘ƒב ָﬠָ „¿ ‰ב ƒריםָ ,ח ¿כ ָמַ ,‰ו ֲﬠנָ ָו¿ ,‰ו ƒי ¿ר ָ‡¿ ,‰ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ¡‡ ∆מ˙,
¿ו ּ ‚ƒבו… ƒרים ¿ ּב ƒמ ¿ˆו…˙ ,וּ ¿מ ַ„ ¿˜ ּ¿„ ˜ƒין ַﬠל ַﬠ ¿ˆ ָמם¿ ,וכו… ¿ב ׁ ˘ƒין ∆‡˙ ƒי ¿ˆ ָרםַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ּל…‡ ¿י ≈‡‰
ָל ∆‰ן ׁ˘וּ ם ¿ ּ‚נַ ‡י ¿וכוּ ' .וּ ≈בי˙ „ּ ƒין ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ָ‰יוּ ׁ˘ו… ¿ל ƒחין ¿ ּב ָכל ∆‡ ∆רƒ ıי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל וּ בו… ¿„ ˜ƒין,
ָּכל ƒמי ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿מ ָˆ‡וּ ‰וּ ָח ָכם ƒו ≈יר‡ ≈ח ¿ט‡ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ו… „ַּ ָ ּין ¿ ּב ƒעירו… "¿ .ו ַﬠל ָּכל ּ ָפנ ƒים ∆ז‰
וַּ „ַּ ‡יַּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,סנ¿ ∆≈ „¿ ‰רי ¿‚„ו… ָל˘∆ ׁ ‰ל ׁ ¿ ˘ƒב ƒעים ¿ו ∆‡ ָח„‰ָ ,יוּ ֲﬠˆוּ ƒמים ¿מ‡…„ ¿ ּב ַ¿ ‰פ ָל ַ‚˙
ָח ¿כ ָמ ָ˙ם וּ ¿˜ ֻ„ ּ ׁ ָ˘ ָ˙ם¿ .ו ‡ƒם ≈ּכן ּ ∆פ ∆ל‡ ָﬠˆוּ ם¿ ‡≈ ‰ָ ,
יך ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿טעוּ ֻּכ ָ ּלם ¿ ּב ָ„ ָבר
ָחמוּ ר ָּכל ָּכ ¿ך¿ ,ל ַ˙ּƒ ‰יר ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר¿ ,‰ו ָכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ַי ֲﬠ˘ׂ וּ ַמ ֲﬠ˘ׂ∆ ַ ‰ל ֲﬠבו… „ ֲﬠבו… ָ„‰
י‰ם¿ ,ו ַַּ ‰מ ¿כ ׁ ≈˘ ָלּ ‰ַ ‰ז…‡˙ ַּ˙ ַח˙ ָי ָ„םֈ
יˆ ַלן ַﬠל ּ ƒפ ∆
ָז ָרַ ‰ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿


ֲﬠו…ן ַ ּ„‰ו… ר ‚ּ ו… ≈רם ׁ ∆˘˜‰ב"‡≈ ‰ינו… ׁ˘ו… ≈מר ∆‡˙ ַַּ ‰סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין ƒמ ּƒל ¿טעו… ˙ ¿ּב ָכ ¿ך
¿ו ַﬠל ָּכ ¿ר ָח ¿ך ׁ ∆˘‰וּ ‡ ¿ּכ ≈ﬠין ַמָּ ˘∆ ׁ ּ ‰כ ַ˙ב ¿ ּב‡ו… ר ַַ ‰ח ּ ƒיים ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ¿ ּ)ב ƒמ ¿„ ַ ּבר י‚ ,ב(,
י‡י ּ ƒ ‰ַ '‰נ ¿ב ָח ƒרים ƒמ ּ ƒפיו ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ׁ ¿˘מו… ¿ו ָ‰יוּ ַˆ ּƒ „ƒ
י˜ים ¿ ּ‚מוּ ƒרים,
ַ ּב ¿מ ַר ¿ ּ‚ ƒלים‰ָ ˘∆ ׁ ,יוּ נ¿ ˘ׂ≈ ƒ

י‰ם ƒל ¿טעו… ˙ ָּכל ָּכ ¿ך¿ .ו ≈כן נ¿ ƒר ∆‡ƒ ‰מ ּ¿ „ƒב ≈רי ַר ׁ "˘ƒי
יﬠ ֲﬠ ≈ל ∆
¿ו ƒעם ָּכל ∆זֲ ‰ﬠו…ן ַ„ּ ‰ו… ר ƒ ּ ˘¿ ׁ ‰ƒפ ַ
"‡נ ƒי ָ‡ ַמ ¿ר ˙ּƒי ָל ∆‰ם
ז"ל ׁ ָ˘ם ¿ ּב ָפ ָר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלחָּ ˘∆ ׁ ,כ ַ˙בַ ‡ָ ˘∆ ׁ ,מר ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך ‰וּ ‡ֲ ,
י‰ם ׁ ∆˘ ֲ‡נ ƒי נו… ≈˙ן ָל ∆‰ם ָמ˜ו… ם ƒל ¿טעו… ˙ ¿ ּב ¿ „ƒב ≈רי ¿מ ַר ¿ ּ‚ ƒלים".
ׁ ∆˘ ‰ƒי‡ טו… ָב¿ ‰וכוּ 'ַ ,ח ≈ ּי ∆
¿
יח ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ך ‰וּ ‡ ∆‡˙ ַ¿ ‰מ ַר ¿ ּ‚ ƒליםƒ ,ל ¿טעו… ˙
ַו ֲ≈ ‰רי ׁ ∆˘ ֲﬠו…ן ַ ּ„‰ו… ר ָ ּ‚ ַרםּ ƒ ‰ƒ ˘∆ ׁ ,נ ַ

ָּכל ָּכ ¿ך¿ .ו ָכ ָכ‰ ‰וּ ‡ ַ ּ‚ם ¿ ּב ַסנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין‡ƒ ˘∆ ׁ ,ם ח"ו ≈‡ ַירע ָל ∆‰ם ז…‡˙ ׁ ∆˘‰ו… רוּ ¿ל ַ˙ּƒ ‰יר
ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָרּ ¿ ,‰ב ַו„ַּ ‡י ֲﬠו…ן ַ ּ„‰ו… ר ָ ּ‚ ַרםּ¿ ˘∆ ׁ ,כ ָבר ָח ¿ט‡וּ ¿ונ¿ ƒכ ׁ ¿˘לוּ ¿ ּב ָכ ≈‡ ∆ ּל ,‰וּ ¿‚ ַלל ≈ּכן
ל…‡ ׁ ָ˘ ַמר ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך ‰וּ ‡ ∆‡˙ ַַּ ‰סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין ƒמ ּ ƒל ¿טעו… ˙ ¿ ּב ָכ ¿ךֈ
¿ו ַ‡ף ׁ ∆˘ ¿ ּב ַו„ַּ ‡י ָ‰יוּ ַ‚ם ַ ּב„ּ ו… רו… ˙ ֲָ ‡ַ ‰חרו… נ ƒים ַˆ ּƒ „ƒ
י˜ים ¿ ּ‚„ו… ƒלים ׁ ∆˘ ַ„˜ּ ָ ‰ו… ׁ˘ ָ ּברוּ ¿ך
‰וּ ‡ ָָ ‰י˘ׁ ‰ו… ¿מ ָרם ƒמ ָּכל ƒמ ¿כ ׁ˘ו… לָ ‡ֲ ,בל ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ֲﬠו…ן ַ ּ„‰ו… ר ‚ּ ו… ≈רםּ ƒ .ב ¿פ ָרט ¿ ּב ַמ‰
יעים ַ¿ ‰ר ≈ ּב‰
י‰ם ׁ ∆˘ל ¿ ּבנ≈ י ַ„ּ ‰ו… רַ ,מ ׁ ¿˘ ּ ƒפ ƒ
י‰ם וּ ַמ ֲﬠ˘ׂ≈ ∆
ּ ׁ ∆˘ ָּ˙לוּ י ¿ ּב ַ‰נ¿ ָ ּ„‰ַ ˙‚ַ ‰ו… ר¿ ַּ„ ,ר ≈כ ∆
‡˙י ¿ל ≈ﬠיל )סי' קנ( ƒמ„ּ¿ ƒב ≈רי ֲח ָכ ≈מינוּ ז"לּ ∆ ˘∆ ׁ ,ז ‰ע…נ∆ ׁ˘
י‚יםּ¿ ,כמו… ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
ַﬠל ַַּ ‰מנ¿ ƒ ‰ƒ
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בּוֹתינוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים"
בוֹתינוּ וְ ַר ֵ
לְ ִה ְס ַתּכֵּ ל בְּ ִע ְק ֵבי ַהצֹּאןַ ,ד ְרכֵ י ֲא ֵ
ַ„ּ ‰ו… ר¿ ,ו ≈‡ין ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰ר ¿
יך ָ ּב ∆זּ¿ ˘∆ ׁ ,‰כ ָבר ≈ƒ ‰עי„וּ חז"ל ַ)סנ¿ ∆ƒ „¿ ‰רין ˆזַ ,(.ﬠל ַמ ַ ּˆב ַ‰ַ ‰נ¿ ָ‰‚ָ ‰
יח‡ֈ
ׁ ∆˘ ַ ּב„ּ ו… ר ֲָ ‡ַ ‰חרו… ן ƒע ¿˜ ָב‡ ¿ „ƒמ ׁ ָ ˘ƒ


¿ּב ַמˆָּ ב ָּכז∆ ָ ‰ﬠ ≈לינ ּו ¿ל ּ ˙¿ ‰ƒבו… נ≈ ן ¿ּב ַ„ ¿ר ≈כי ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ¿ו ַר ּבו… ≈˙ינ ּו
'‡ם ל…‡ ≈˙ ¿„ ƒעי ָל ¿ך ַּ ָ ‰י ָפּ ַ ‰ב ָ ּנ ׁ ˘ƒים
¿ו ַﬠל ַמ ָ ּˆב ָּכ ∆זָּ ,‰כ ַ˙ב ר˘"י ז"ל )˘ ,‡ ˘"‰ח(ƒ ,
'‡ם ל…‡
¿ˆ ‡ƒי ָל ¿ך ¿ ּב ƒע ¿˜ ≈בי ַ‡…ˆּ ‰ן'¿ ,ו ∆ז¿ ‰ל ׁ˘ו… ן ָ˜ ¿„ ׁ˘ו… " :זו… ‰ƒי‡ ¿ּ˙ ׁ˘וּ ַב˙ ָ‰רו… ∆ﬠƒ ,‰
≈˙ ¿„ ƒעי ָל ¿ך'¿ ,ל ≈ָ ‰
'ּ ָ ‰י ָפּ ַ ‰ב ָ ּנ ׁ ˘ƒים'ָ ˘∆ ׁ ,ח ַ„ל לו… ָ‰רו… ∆ﬠ‰
יכן ≈ּ˙ ¿ל ƒכי ƒל ¿רעו… ˙ ˆ…‡נ≈ ¿ךַ ˙ּ¿ ‡ַ .
ƒמ ¿ ּל ַ‰נ¿ ‰ƒי‚ ‡ו… ָ˙ם¿ .
'ˆ ‡ƒי ָל ¿ך ¿ ּב ƒע ¿˜ ≈בי ַ‡…ˆּ ‰ן'¿ ‰ƒ ,ס ַּ˙ ¿ּכ ƒלי ּ ƒב ¿פ ƒסיעו… ˙ ּ∆„ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ָ¿ ‰לכוּ
¿
‡˘ו… נ ƒים ¿וכוּ '".
ַ‡…ˆּ ‰ן¿ ,ו ֲָ ‰ﬠ ≈˜ ƒבים נָּ ƒכ ƒרים ¿וכוּ 'ּ ˙¿ ‰ƒ ,בו… נ¿ נ ƒי ¿ ּב ַ„ ¿ר ≈כי ֲ‡בו… ַ˙ ƒיך ָƒ ‰ר ׁ
ּונ¿ ב ּו ָ‡ ‰זו… ‰ƒי‡ ¿ ּב„ו… רו… ≈˙ינוּ ‰˘∆ ׁ ,וּ ‡ ¿ ּב ָמˆו… ר וּ ¿ב ָמˆו… ˜ ¿ ּב ƒפ ¿רˆו… ˙ ַ„ּ ‰ו… ר ַ‰נּ ו… ָר‡
יﬠ ¿מ‡וּ ָמּ ָ ‡∆ ,‰ל‡ ¿ל ¿ ‰ƒס ַּ˙ ≈ּכל ¿ ּב ƒע ¿˜ ≈בי
¿מ‡…„‡≈ ,ין ¿ ּבכ ַ…ח ָּכל ַ ּ„‰ו… ר ַ‰‰וּ ‡ ¿ל ַ¿ ‰כ ƒר ַ
‡˘ו… נ ƒים¿ .ול…‡ ƒי ¿ס ַּ˙ ּ ≈פ˜ ָ ּב ∆זָּ ‰כל ƒמי ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘
ַ‡…ˆּ ‰ן¿ „ַ ,ר ≈כי ֲ‡בו… ≈˙ינוּ ¿ו ַר ּבו… ≈˙ינוּ ָƒ ‰ר ׁ
לו… מ ַ…ח ¿ ּב ָ˜ ¿„ ָ˜„ו… ¿ ‰ָ ˘∆ ׁ ,י ָ˙¿ „ַּ ‰ע ָּ˙ם ¿ ּברוּ ָר¿ ‰ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ≈מ ַּ ˆּ ƒ ‰יו… נוּ ˙≈ ,מ ∆‰ם וּ ≈מ ֲ‰מו… נָ ם
ילƒ ‰ל ַ ּ
י˜ח ∆ח ∆בל ¿ ּב ָכל ֲ‡ ׁ ∆˘ר
י‰ם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ≈מ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ≈י ≈ˆ‡ ∆ר ׁ ַ˘ע¿ ,ו ָח ƒל ָ
וּ ƒמ ָּכל ּ ¿פ ֻﬠ ּלו… ≈˙ ∆
י¿ ‰ול…‡ ƒמ ¿˜ ָˆ˙ו…  ,וּ ƒב ¿פ ָרט ¿ ּב‡ו… ָ˙ ַּּ ‰ַ ‰מ ¿לכוּ ˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ‰ƒי‡ ¿ ּב ּ ‡ƒסוּ ƒרים
≈מ ∆‰ם ל…‡ ƒמ ≈ ּ
ינ ּ
ֲחמוּ ƒרים ¿ונו… ָר ‡ƒים ,יו… ≈˙ר ƒמ ָּכל ֲﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘ ¿ ּב ָכל ַ˙ּ ‰ו… ָרֻּ ‰כ ָ ּל ַּּ ,‰כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָּכ ַ˙ ¿ב ˙ּƒי
¿ ּב ∆ﬠ ¿ז ַר˙ ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך „ּ¿ ָב ƒרים ¿ ּברוּ ƒרים ¿ ּב ƒס ַ ּי ¿ע ָּ˙‡ „ַּ ˘¿ ׁ ƒמ ָ ּי‡ֈ

ֶּפ ֶרק טו
]˜ע‚[
ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ ּו ַמ ֲﬠ˘ׂ∆ ‡≈ ‰ין ¿ל ָˆ ¿ר ָפם ¿ּב ƒמנ¿ יַ ן ָ‰ר …ב ¿ולו… ַמר ַ‡ ֲח ≈רי ַר ּƒבים ¿ל ַּ ‰טו… ˙
¿ו ַ‰מ‰רלב"ח ¿ ּ)ב˜וּ נ¿ ¿ט ≈רס ַ¿ּ ‰ס ƒמ ָיכּ ¿ ˘∆ ׁ ‰בסו… ף ˘ו"˙ מ‰רלב"ח(ƒ ‡¡ ‰∆ ,ר ¿
יך ¿ל ָƒ ‰בי‡ ַּכ ָּמ‰
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¿ר ָ‡יו… ˙ ƒמן ַ"˘ַ ׁ ּ ‰ס‡ַ „¿ּ ,ף ָ ּב ָ‡מו… ָר ‡ƒים ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ˘ƒיםַ ‡ַ ,חר ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ וּ ַמ ֲﬠ˘ׂ∆ ַ ‰ﬠל ּ ƒפי
יפ‡ ƒמ ¿ ּ
י„ַ ‰ר¿ ,ו ַ˜ל
יל ָ˙‡ ¿ל ƒמ ֲ
‰ו… ָר ָ‡ ָ˙םָ ,ח ׁ ¿˘בוּ ָל ∆‰ם ¿לנו… ¿‚ ƒעיםƒ ,מ ַּט ַﬠם ∆ז¿ ƒּ„ ‰כ ƒס ָ
ָוח ∆…מר ¿ ּב ַח ¿כ ≈מי ¿ז ַמ ≈ ּננוּ  ,יעיי"˘ ׁ ∆˘ ∆ƒ ‡¡ ‰ר ¿
ּ
יך¿ .ו ָכ ָכ‡ֲ ‰נ ƒי רו… ∆‡ַ ‰ﬠ ¿כ ׁ ָ˘יו˘∆ ׁ ,יו… ≈„ ַﬠ ֲ‡נ ƒי
ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ַ ּ‚ם ¿ ּב˙ו… ¿ך ַָ ‰ ָּ„‚ֻ ‡ֲ ‰ר ָ ּבנ ƒים וּ ַב ֲﬠ ≈לי ָב ˙ּƒים ƒי ¿ר ≈‡י ּ ˘∆ ׁ ,'‰כו… ≈‡ב ָל ∆‰ם ַַּ ‰מ ֲﬠ˘ׂ ƒים

דוֹשׁים ,הוּא ָעוֹן ְפּלִ י
"שׁ ַאף ִאלּוּ ָהיוּ ַחבְ ֵרי ַהכְּ נֶ ֶסת צַ ִדּ ִיקים ְוּק ִ
ֶ
ָּ ∆ ‡≈ ‰ל¿ ‡ַ ,‰ך ≈‡ינָ ם ¿יכו… ƒלים ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ „ָּ ָבר נ∆ ∆‚„ ַ¿ ‰מנַ ֲƒ ‰לים ¿ו ƒל ּ
יסו… ‚ ָ‡חו… ר ƒמן ָ,‰„ָּ ‚ֻ ‡ֲ ‰
יפ‡ ¿ל‰וּ ƒמ ¿ ּ
יל ָ˙‡
≈ּכ ָיון ׁ ∆˘ ≈‰ם ¿ּכ ָבר ¿ ּב˙ו… ָכ ּ¿ ‰ו ָﬠ˘ׂ וּ ַמ ֲﬠ˘ׂ ƒים ַר ּ ƒבים ¿ ּב ƒמ ¿פ ַל ָ ּ‚ ‰זו… ּ¿ ,כ ƒס ָ
יﬠ ,‰עו… ˘ׂ ƒים ַט ¿ˆ„ּ¿ ˜ƒי ¿ל ַ„ƒּ ˆ¿ ‰י˜ ַָּ ˘ƒ ׁ ּ ‰ט¿ ,‰ו ≈‡ינָ ם
י„ַ ‰ר ,וּ ≈מ ֲח ַמ˙ ‡ו… ָ˙ ּּ ¿ ‰ַ ‰נ ָ ‚ƒ
¿ל ƒמ ֲ
¿מ ַכוּ¿ נ ƒים ∆‡ל ָ∆ ‡¡ ‰מ˙.
ּו ¿ל ƒפי „ַּ ¿ע ˙ּƒיּ ‡ƒ ,לוּ ָָ ‰י¿ ‰מ ˆƒי‡וּ ˙ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַ‡ ּ¿ספוּ ָּכל ƒי ¿ר ≈‡י ¿ ,'‰ו ָ‰יוּ ¿יכו… ƒלים ָּכל ∆‡ ָח„
יﬠָ ‰ָ ,‰יָ ‰לנוּ ר…ב
¿ו ∆‡ ָח„ ¿ל ַ‚ּ ƒ ‰י„ „ַּ ¿ע ּ˙ו… ¿ ּב ƒלי ׁ˘וּ ם ּ ַפ ַח„ וּ מו… ָר‡ וּ ¿ב ƒלי ׁ˘וּ ם נ¿ ָ ‚ƒ
ָ ּ‚„ו… ל ≈מ ַ¿ ‰י ≈ר ‡ƒיםַ ,ל„ַּ ַﬠ˙ ָƒ ‡ֲ ‰מ ˙ּƒי˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָּכ ַ˙ ¿ב ˙ּƒיָ ‡ֲ .בל ‰וּ ‡ ָ„ ָבר ׁ ∆˘ ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר,
ּƒכי ַ¿ ‰ר ≈ ּב¿ ˙ַּ ‰ל ƒמ ≈י„י ֲח ָכ ƒמים ƒו ≈יר ‡ƒים¿ ,מ ַפ ֲח „ƒים ַ‡ף ָלבו… ‡ ¿ ּב ׁ ∆˘ ַטח ∆ז‡≈ ˘∆ ׁ ,‰ינו…
¿ב ≈„ ָﬠַ ‡ַ ‰ח˙ ƒעם ַמ ַ ּˆב ַ ּ„‰ו… ר ׁ ∆˘ ָּ˙עוּ ƒמ„ּ∆ ∆ר ¿ך ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ .וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ל ַ‚ ּלו… ˙ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙
ימ ָ˙‡ ּ¿„ ּ ˆƒבוּ ָר‡ ָﬠ ָליו ¿ ּב‡ו… ַפן ַמ ¿ב ‰ƒיל¿ .ו ָ≈ ‡ֲ ‰ספו… ˙ ַּ ַ ‰נ ֲﬠ˘ׂ ƒים
ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ ƒב ¿ל ָבבו… ¿ ‡≈ ,
י‰םּ ≈ ˘∆ ׁ ,י ׁ˘ ¿ ּב˙ו… ָכם ַ¿ ‰ר ≈ ּבּ ≈ ˘∆ ׁ ,‰י ׁ˘ ָל ∆‰ם „ּ≈ עו… ˙
ָ ּבעו… ָלםƒ ,ע ¿ר ּבוּ ¿ב ָי‡ ¿‚„ו… ָל≈ ‰בינ≈ ∆
ּכו… ¿זבו… ˙ וּ נ¿ ‚ƒיעו… ˙ ֲﬠˆוּ מו… ˙.
ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ַ‰יּו… ׁ ¿˘ ƒבים ƒעם ∆‡ ָח„ ַ¿ ‰מ ַ˜ ≈ּבל ׁ˘ ַ…ח„ƒ ,מ ¿˙ ַּב ¿ל ¿ּב ƒלים ּו ƒמ ¿ס ַּ˙ ּ¿ל ƒפים ƒע ּמו…
)˘מו… ˙ כ‚ ,ח(,
˘ ּ ָפ ƒטים )„"ּƒ ‰כי ַ…ַ ˘ׁ ּ ‰ח„(ּ ָ ,כ ַ˙ב ¿ ּב ָפסוּ ˜ ׁ ¿
ו˜"ז ¿ ּב ƒי˘ׂ¿ ַמח מ ∆…˘ָ ּ ‰פ ָר ׁ ַ˘˙ ƒמ ׁ ¿
יס ≈ ּלף ּ¿ „ƒב ≈רי ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים'ּ∆ ‰ַ ‰˘∆ ׁ ˜ָ ¿ּ„ ,כ ∆פל¿ ,ו ַ‚ם ָ˜ ׁ ∆˘,‰
'כי ַ…ַ ˘ׁ ּ ‰ח„ ¿י ַﬠוּ≈ ר ּ ƒפ ¿˜ ƒחים ƒו ַ
ּƒ
¿ו ƒכי ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ¿מ ַ˜ ¿ ּב ≈לי ׁ˘ ַ…ח„ ≈‰ם¿ .ו ָכ ַ˙ב ¿ל ָב ≈‡ר¿ ‰ַ ¿ּ„" ,מ ַ˜ ¿ ּב ≈לי ׁ˘ ַ…ח„‡ַ ,ף ׁ ∆˘ ≈‰ם
ֲח ָכ ƒמים ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙‡ƒ ,י ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ׁ ∆˘ ּל…‡ ַי ּטוּ ¿ ,ו ƒע ¿ו ƒרים ≈‰ם ∆ ּב ¡‡ ∆מ˙¿ .ו ַ‡ף ׁ ∆˘ ּיו… ׁ ¿˘ ƒבים
ƒע ָּמ ∆‰ם נ¿ ּ ƒ ˜ƒיים ¿ו ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם ¿מ ַ˜ ¿ ּב ƒלים ׁ˘ ַ…ח„‰≈ ,ם ¿מ ַב ¿ל ¿ ּב ƒלין וּ ¿מ ַס ¿ ּל ƒפין ∆‡˙
"כן נ¿ ƒר ∆‡ּ ƒ ‰לי ָ ּברוּ ר"ּ ≈ ‰ƒ .נָּ ‰כ ַ˙ב ≈ּכן‡ַ ,ף ¿ּכ ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘
י‰ם"¿ ,ו ƒס ≈ ּים ַﬠל ∆זּ≈ ,‰
ּ¿ „ƒב ≈ר ∆
∆‡ ָח„ ׁ ∆˘ ּ¿מ ַ˜ ≈ ּבל ׁ˘ ַ…ח„¿ ,מ ַב ¿ל ≈ ּבל וּ ¿מ ַס ≈ ּלף ∆‡˙ ַּ ‰יו… ׁ ¿˘ ƒבים ƒע ּמו… ‡ַ ,ף ‡ƒם ≈‰ם נ¿ ּ ƒ ˜ƒיים
¿ו ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים .וּ ƒמ ָּכל ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ּכ ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ׁ ָ˘ם ַ¿ ‰ר ≈ ּב¿ ‰ַ ‰מ ַ„ ¿ ּב ƒרים ƒמ ּ˙ו… ¿ך נ¿ ‚ƒיעו… ˙ ֲﬠˆוּ מו… ˙,
ׁ ∆˘ ּ¿מ ַב ¿ל ¿ ּב ƒלין וּ ¿מ ַס ¿ ּל ƒפין ַּ ‰כ…לֈ
‡˙י )לְ ֵעיל סי' קנח( ≈מ ַ‰יעב" ıזל‡ַ ˘∆ ׁ ,‰"‰ף ‡ƒם רו… ‡ƒים ַﬠ ¿ˆ ָמם ¿י ƒח ƒי„ים
ּו ¿כ ָבר ≈≈ ‰ב ƒ
ָ
י˘ ƒמ ¿˙ ַח ≈ ּז˜ ƒע ּ¿מך‡≈ ,ין ƒל ¿פחו… „
"‡ף ‡ƒם ≈‡ין ׁ ‡ƒ
ַמ ָּמ ׁ˘ּ¿ ,כמו… ׁ ∆˘ ָּכ ַ˙ב ּ ƒב ¿ל ׁ˘ו… נו… ַ :
יח‡ ƒי ¿ר ∆‡ֲ ˘∆ ׁ ,‰ﬠ ַ„ ƒיין ≈י ׁ˘ ¿ּ˙ ּ ָ ‰ƒלָ ‰ל ≈‡ל
ƒלנ¿ טו… ˙ ≈מ ָ∆ ‡¡ ‰מ˙"¿ .ו ָ‰רו… ∆‡ּ ¿ ‰ב ≈ﬠינָ ‡ ¿פ ָ ˜ƒ
י˘ים ָ∆ ‡¡ ‰מ˙¿ ‡ַ ,ך „ַּ ַﬠ˙ ר…ב ∆‰ָ ‰מו… ן ַ˙ּ ‰ו… ƒעים
ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ךָ ‡ֲ ,ל ƒפים ¿ ּב ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ׁ ∆˘ ַּמ ¿ר ƒ ׁ ‚ּ ƒ
84

א ָעוֹן ְפּלִ ילִ י ָאיוֹם וְ ָנוֹרא לִ ַיקּח גְּ ֻאלָּ ה ֶוּמ ְמ ָשׁלָ ה ֶט ֶרם ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַהזְּ ָמן"
וּ ַמ ¿˙ ƒעים‰≈ ,ן ≈ָּ ‰מ‰ָ ‰יוּ ¿ ּב ָﬠ ¿כ ≈רינוּ ¿ ,ו ≈‡ין ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰ר ¿
יכין
יך ָ ּב ∆ז ‰יו… ≈˙ר¿ ,ו ָƒ ‰ע ָ ּ˜ר ׁ ∆˘ ¿ ּˆ ƒר ƒ
¿ל ַר ֲח ≈מי ׁ ָ˘ ַמ ƒים ,וּ נ¿ ַ˜וּ∆ ¿ ‰ל ַ˘≈ ׁ ּ ‰ם ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ׁ ∆˘ ַ‡ל ַי ַﬠ ¿ז ≈בנוּ ¿ו ַ‡ל ƒי ּ¿ט ׁ ≈˘נוּ ֈ
ָּכל ַ‰‰ו… ¿ל ƒכים ∆‡ל ַּ¿ ‰ב ƒחירו… ˙ מו… „ƒים ַּב ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר ‰זו… ,
¿ו ≈‰ם ׁ ֻ˘ ָּ˙ ƒפים ∆‡ל ֲ‡ ƒבי ֲ‡בו… ˙ ַֻ ּ ‰ט ¿מ ָ‡‰
ּ≈ ‰ƒנַ ‡¡ ‰∆ ‰ר ¿כ ּ˙ƒי ¿˜ ָˆ˙ ¿ּב ƒענ¿ יָ נ ƒים ׁ˘ו… נ ƒים ַ‰נּ ו… ¿‚ ƒעים ַּב ֲָ ‰ל ָכ ‰זו… ָ ‡ֲ ,בל ַ¿ ‰ר ≈ּב ‰יו… ≈˙ר
נ‡ַ ˘¿ ׁ ƒר ַּב ּ˜ו… ¿למו… ס ַמ‡ƒ ˘∆ ׁ ּ ‰י ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ¿ל ֲַ ‰ﬠלו… ˙ ַﬠל ַ¿ ‚ּ ƒ ‰ליו… ן‚ּ ַ .ם נ¿ ƒל ≈‡ ˙ƒי ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰ר ¿
יך
רור ַל ֲָ ‰ל ָכּ¿ ‰ב ƒלי ׁ˘ ּום
‰ו‡ ָּב ּ
ָּכל ָּכ ¿ך¿ .ו ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ַﬠ„ ¿ל ַﬠ ¿ˆמו… ƒל ¿מ ַב ¿˜ ׁ ≈˘י ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ּƒ ,כי ּ
‡˙י ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘
מו ƒרים ׁ ∆˘ ≈≈ ‰ב ƒ
‰ו‡ ָּכל ָּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרין ֲַ ‰ח ּ
ָס ≈פ˜ ּו ƒפ ¿˜ ּפ ּו˜ּƒ ,כי נו… ָר‡ ¿ו ָ‡יו… ם ּ
פו˙ זו… ƒ ,ל ¿‰יו… ˙ ֲח ≈בר ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָּכל ∆‡ ָח„ ¿ו ∆‡ ָח„ ≈מ ָּ ‡ƒ ‰ס ּו ƒרים ָ‰≈ ‰ם,
¿ּב ּ ˙¿ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒ
‰ו‡ ¿ּבי≈ ָ≈ ‰ר‚ ¿ו ַ‡ל יַ ֲﬠבו… ר )עי' לְ ֵעיל סי' קמ ד"ה וּבְ ִע ַּקר(.
ּ
¿ו ָכל ַ‰‰ו… ¿ל ƒכים ∆‡ל ַּ¿ ‰ב ƒחירו… ˙¿ ,ונ¿ ƒב ָח ƒרים ָּב ≈‡י ּכ ָ…חם ¿ל ˙≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒף ַﬠל יָ ָ„ם ¿ּב‡ו… ָ˙ ּ‰
ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙ ַ¿ּ ‰ט ≈מ ָ‡ּ ≈ ‰ƒ ,‰נָ ּ ‰≈ ‰מ ‰מו… „ƒים ַּב ֲﬠבו… ָ„ָ ‰ז ָר ‰זו… ‚ּ ַ .ם נַ ֲﬠ ׂ˘ƒים ָּב ∆זƒ ˙ָּ ˘ֻ ׁ ‰פים
¿ל‡ו… ˙ו… ַּƒ ‰כנּ ּוס ׁ ∆˘ל ¿ר ׁ ָ˘ ƒעיםּƒ ,כי ƒמ ּכ ָ…חם ּו ׁ ¿˘ ָמם ׁ ∆˘ל ַּ ‰בו… ֲח ƒרים ,יו… ׁ ¿˘ ƒבים ׁ ָ˘ ָּמ‰
פו˙ ∆‡ל ֲ‡ ƒבי ֲ‡בו… ˙ ַֻּ ‰ט ¿מ ָ‡˘∆ ׁ ‰ל ָּכל ֲ‡בו… ˙
ַח ¿ב ≈רי ַּ¿ ‰כנ∆ ∆ס˙¿ ,ונַ ֲﬠ ׂ∆˘ּ ‰ַ ‰כ…ל ׁ ֻ˘ ָּ˙ ּ
¿
ַּ ¿ ‰נ ƒז ƒ
לו˙
י‰ם )עי' לְ ֵעיל סי' קמא ד"ה אֲבָ ל(˘≈ ׁ ּ ‰ַ - .ם יָּ ˙¿ ƒב ≈רך י¿ ַר ≈חם ¿ויַ ˆּ≈ ƒ
י˜ין ¿ל ƒמינ≈ ∆
נו ≈מ ַּ ‚ּ ָ ‰
יל ּ
נו ַל ֲﬠבו… ָ„˙ו… יָּ ˙¿ ƒב ≈רך¿
ינו ¿ּב˙ו… ָר˙ו… ַ„˜ּ ¿ ‰ו… ׁ ָ˘ƒ ,‰ו ָ
י˜ ¿ר ≈ב ּ
ַַ ּ ‰מר ¿ו ַּ ƒ ‰נ ¿מ ָ‰ר¿ ,ויָ ‡ƒיר ≈ﬠינ≈ ּ
ׁ ¿˘מו… ∆ּב ¡‡ ∆מ˙ ּו ¿ב ָ˙ ƒמים.
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85

86

רדכי חיים
בי מ

ר

רבי

זעליג ראובן בענגי

סז

סלאנים
זצו

ק"ל

צו
ק"ל

אדמו"ר מסלאנים
נבל"ע י"ב טבת תשי"ד

גאב"ד ירושלים

נבל"ע ז' סיון תשי"ג

אסור לכל בר ישראל
להשתתף לבחירות שלהם.
תמוז תשי"א

שראל יצחק רי
יזמאן
בי י

ר

כל מי שישתתף ויקח חבל
בבחירות אסורות אלו,
ידע כי בנפשו ובנפש בניו ובני
ביתו הוא קובע.
תמוז תשי"א

רבי

שמעון ישראל פאז

ען
זצו
ק"ל

זצו
ק"ל

אב"ד שאפראן

נבל"ע כ"א ניסן תשכ"ט

ראב"ד ירושלים

נבל"ע ז' אדר תשכ"ט

איסור גמור לכל בר ישראל ,איש או
אשה ,קטן וגדול לקחת חבל בבחירות
כאלה ,והשומע ישכון בטח ושאנן.
כ"ו סיון תשט"ו

המשתתפים בממשלת מדינה זו,

עתידים ליתן דין על כפירה זו
הבולטת ממעשיהם
ואוי לאותה בושה.
אלול תשי"ט

א
ע

ה

נ
מ

"ואין שום כח86בעולם אשר יתיר באיזה אופ

רבי צדקה חוצין

87

זצ
וק"ל

רבי

גאב"ד העדה"ח הס

ישראל זאב מינצב

רג
זצו
ק"ל

פרדית

נבל"ע א' אדר תשכ"א

אסור לכל בר ישראל אשר רגלי אבותיו עמדו
על הר סיני ,שישתתף חלילה בבחירות לכנסת

י

המינים ,ואין שום כח בעולם אשר
יתיר באיזה אופן שהוא תוקף
האיסור הנורא הזה.
תמוז תשי"א

רבי פנחס עפשטיין

זצו

ק"ל

דו
מ"ץ בעיה"ק

ראל"
ארית יש
ב' שו"ת "ש

נבל"ע ז' סיון תשי"ג

ביארתי דעת תוה"ק בס' זאת חוקת התורה"
שבכל ענין ציבורי שבמשגה נעשה בניגוד

לחוקי תוה"ק חל איסור גם על
היחידים שישתתפו לזה.
י' כסלו תש"ט

רבי דוד יונגרייז

זצ
וק"ל

ראב"ד ירושלים

נבל"ע י"ז טבת תש"ל

המשתתף בבחירות אלו

נותן יד לפושעים ועליו לדאוג
מאחריות תוצאות השתתפותו
בבית המינות המחרף ומגדף
מערכות אלקים חיים.
תמוז תשכ"א

ראב"ד ירושלים

נבל"ע כ"ג תשרי תשל"ב

המשתתף בבחירות אלו

....עליו לדאוג מאחריות תוצאות
השתתפותו בבית המינות.
תמוז תשכ"א

87
האיסור הנורא הזה"
יזה אופן שהוא תוקף

88

בי אברהם שלמה כ"ץ

ר

ר בי

משה יצחק גווירצמ

זצו
ק"ל

אן
זצו
ק"ל

אב"ד ריסקווא

נבל"ע י"ד ניסן תשל"ח

ארסק
אדמו"ר מפעשוו
נבל"ע י' תשרי תשל"ז

...לבל ילכו להבחירות שלא
לעבור ח"ו על האיסורים
המסתעפים מזה..
אלול תשי"ט

בי יואל טייטלבוים

ר

זצו

באנו לעורר את כל אחינו בני
ישראל הנאמנים לה' ולתורתו
הקדושה לבל ילכו להבחירות.

ל

מנ"א תשכ"א

רבי

לוי יצחק גרינוואל

ד
זצו
ק"ל

ק"ל

אב"ד צעהלים

נבל"ע כ"ז ניסן תש"מ

אדמו"ר סאטמאר
מ
נבל"ע כ"ו אב תשל"ט

וממש איני רואה איסור חמור יותר בכל
התורה כולה ,כי ההשתתפות לכנסת היא השתתפות
למינות וכפירה גמורה בהשי"ת ובתוה"ק.
מנ"א תשכ"א

מה נורא הניאוץ כלפי מעלה,
שיהודים המייצגים שומרי
תומ"צ מאשרים זדים ,גם בונים
ומבססים ממשלת עושי רשעה ,ובזה הם
מכריזים לכל העולם כולו שהם מהוים חלק
בלתי נפרד בממשלתם.
מנ"א תשל"ז

"כי ההשתתפות88לכנסת היא השתתפות למי

רבי חיים סינואני

89

זצ
וק"ל

בי הלל ליכטנשטיין

ר

זצו
ק"ל

גאב"ד שרעב תימן

נבל"ע כ"ז אדר תשל"ט

אסור להכנס לבית שנשמעים
דברי מינות וכפירה ,וכן אסור
לשלוח שם שליחים ,כי שלוחו
של אדם כמותו.
אייר תשל"ז

רבי יוסף ס .הכהן

זצו
ק"ל

אב"ד קראסנא

נבל"ע כ' תמוז תשל"ט

לקחת חבל בהבחירות לבחור חברי
היושבים בכנסת ,שהם באי כח של הבוחרים

ממילא נעשה שותף ומסיע לכל
האיסורים החמורים שעושים שם.
מנ"א תשכ"א

רבי יעקב מוצפי

זצ
וק"ל

זקן רבני טוניס

נבל"ע י"ב אייר תש"מ

רדית
גאב"ד העדה"ח הספ

...ואין שום כח בעולם אשר
יתיר באיזה אופן שהוא תוקף
האיסור הנורא הזה...
י' תמוז תשל"ז

נבל"ע תשמ"א

כל הנוטל חלק בבחירות אלו פורץ גדר הוא,
והרי זה כמודה בחוקי המדינה שהם כנגד חוקי התורה ,ונותן
כח להסט"א ומנאצים שם הוי'ה ית"ש.
י"ד תמו"ז תשי"א

89
בהשי"ת ובתוה"ק"
ות למינות וכפירה גמורה

90

בי ישראל אבוחצירא

ר

ר

י אל
ב

יעזר זוסיא פאר

זצו
ק"ל

טיגא

ל
זצ
וק"ל

סידנא בבא סאלי

נבל"עד' שבט תשד"מ

אדמו"ר מסקולען
נבל"ע כ"ט אב תשמ"ב

חולין היא לחברנו להשתתף בכנסת כזו המלאה
כופרים וחופשים ,על גדולי התורה להראות בזה

שאין אנו מכירים בשום אופן
בממשלת כופרים בארה"ק אין
אנו משתתפים בעדת בוגדים.
חשון תשכ"ד

רבי שמואל שפירא

זצו

הנני מצרף דעתי אל דעת תורה
שפסקו שאסור להשתתף
בבחירות של השלטון אשר זה
נגד תורתינו הקדושה...

כ
ב
ב

ר"ח אדר א' תשכ"ה

י יצחק יעקב ווייס
זצו

רב

ק"ל

ק"ל

גאב"ד ירושלים

נבל"ע י"א סיון תשמ"ט

מזקני רבני ברסלב
נבל"ע כ"א ניסן תשמ"ט

איסור ההשתתפות בבחירות הוא אמת
לאמיתו שצריך להשמע איליה.

אין כח בעולם ולא סיבה ולא
אמתלא להתיר באיזה אופן שהוא,

בע

להצביע בעד שום צד ומפלגה השולחים
נבחריהם לכנסת המינים
חשון תשמ"ט

מתוך שיחה  -תשל"ז

"כל הנוטל חלק90בבחירות פורץ גדר הוא ,ונותן

רבי יוסף גרינוואלד

זצו

91
ק"ל

רבי בצלאל שטרן

זצו
ק"ל

אדמו"ר מפאפא

נבל"ע י"ג אב תשד"מ

ה

ה

כל צורה של שלטון באר"י טרם
ביאת המשיח היא כפירה ומרידה
בתורתינו הק' וכל אלו המשתתפים עמהם,
יש להם חלק במרידה נוראה זו.
מנ"א תשל"ז

רב י

יאל יודא לע
באוויט
עזר

ש
זצ
וק"ל

אב"ד וויען בעל "בצל הח
נבל"ע חשון תשמ"ט

כמה:

אין שום היתר על פי התורה
להצטרף לשלטון זה ,אף אם
היתה הממשלה כולה מורכבת
מיהודים שומרי תורה ומצוות.
אלול תשל"ז

ר

אב
יים זאנוויל ראמאווי
ט
ש
בי ח
זצו

ק"ל

אב"ד וויען

נבל"ע א' תשרי תשנ"ב

א,

בעצם השתתפותם בכנסת המינים
יש משום הסכמה לשלטון
הכופרים ולחוקי הרשע
והפשע שחקקו.
מנ"א תשל"ז

אדמו"ר מריבניץ

נבל"ע כ"ד תשרי תשנ"ו

לו יהא כדבריהם שהשיגו איזה הבטחות
לטובת הדת ,אין שום היתר על פי התורה
להצטרף לשלטון זה.
מנ"א תשל"ז

א ,ונותן כח להסט"א ומנאצים 91שם הוי'ה ית"ש"

92
רבי

בי משה ארי' פריינד

ר

אברהם יצחק קא

הן
זצו
ק"ל

זצו
ק"ל

אהרן
אדמו"ר מתולדות
נבל"ע כ"ז בכסלו תשנ"ז

כל הבוחרים נעשים שותפים
באמצעות הודאה בע"ז
ובאיסורים החמורים ,באמצעות

גאב"ד ירושלים

נבל"ע כ' אלול תשנ"ו

כל המשתתפים והמסייעים לאיזו
מפלגה שהיא ,מסייעים ונעשים

שותפים למלכות המינות,
והקולר תלוי בצווארם.

נציגיהם באי כוחם היושבים בכנסת.
חשון תשמ"ט

רבי יעקב לייזער

זצ
וק"ל

חשון תשמ"ט

בי בן ציון אבא שאול

ר

ז

צו
ק"ל

ארסק
אדמו"ר מפעשוו
נבל"ע כ"ז חשון תשנ"ט

ראש ישיבת פור

ת יוסף

נבל"ע י"ח תמוז תשנ"ח

איסור הבחירות הוא איסור תורה
בזה משום כפירה ומרים יד בתורת משה ולכן מי
שמסופק ,בשל תורה הלך אחר המחמיר.
כי יש

מתוך הקלטה  -משיעור שמסר בישיבה

כל אלו המשתתפים עמהם
באיזה צורה שהיא יש להם חלק
במרידה נוראה זו
מנ"א תשל"ז

ה

וה

92
השתתפותם בכנסת יש משום הסכמה לשלט
"בעצם

רבי משה שטערן

זצו

93

ק"ל

רבי

א

ב"ד דעברעצין

"ת "באר
ב' שו

שמואל צבי הורווי

ץ
זצו
ק"ל

שה"
מ

נבל"ע ב' מנ"א תשנ"ז

ת
ת.

הם נושאים באחריות בכל מה
שמחלטת ומבצעת ממשלת
הכופרים ,והקולר תלוי בצוארם.
מנ"א תשל"ז

רבי

בנימין ראבינאוויט

ץז

צו
ק"ל

אדמו"ר מספינקא
נבל"ע כ"ז מנ"א תשנ"ז

עצם ההשתתפות והישיבה
בכנסת המינים ,היא הודאה
גמורה במלכות המינות המורדת
במלכות שמים.
חשון תשמ"ט

בי ישראל יעקב פישר

ר

ז

צו
ק"ל

ועים
חבר הבד"ץ ואדמו"ר משכנות הר
נבל"ע ר"ח שבט תשס"ב

ק

כבר בבחירות הראשונות
להכנסת ,הורו לאיסור חמור,

ראב"ד ירושלים בעל "אבן י

ראל"
ש

נבל"ע כ"ה אדר א' תשס"ג

והפסק דין שיסודו על פי תוה"ק הנצחית

כל מי ששולח נציג שיאמר במקומו ובשמו את אלו הדברים

אין בכח מי שהוא לבטלו ח"ו.

החמורים ,אחריות מינות ואפיקורסות רובצת
על שכמו ,ואין שייך כאן שום טענת התחמקות.

אייר תשל"ז

שבט תשס"ג

93
הרשע והפשע שחקקו"
מה לשלטון הכופרים ולחוקי

94
רבי

רב י

ראל משה דוש
ינסקי
יש

אברהם דוד הורווי

ץ
זצו
ק"ל

א
זצ
וק"ל

טראסבורג
חבר הבד"ץ ואב"ד ש
נבל"ע ו' אלול תשס"ד

עליו לדאוג מאחריות תוצאות
השתתפותו בבית המינים

גאב"ד ירושלים

נבל"ע כ"ג אדר ב' תשס"ג

כבר הודענו נאמנה דע"ת בנידון הבחירות

לכנסת השלטון כי אסור להשתתף
בבחירות לכנסת בארה"ק.
שבט תשס"ג

בי משה הלברשטאם

ר

ז

המחרף ומגדף מערכות אלקים
חיים ולוחם נגד תורתינו
הכתובה והמסורה
חשון תשכ"א
רבי

בי הירש ראע
זנבוים
צ

זצו
ק"ל

צו
ק"ל

אדמו"ר מקרעטשניף

נבל"ע י"ד אייר תשס"ו

משה"
חבר הבד"ץ בעל "דברי
נבל"ע כ"ז ניסן תשס"ו

אסור להשתתף בבחירות בארץ הקודש
ועל זה נאמר ודבר אלוקינו יקום לעולם.
אדר תשס"ו

מבראשית ברא עד לעיני כל
ישראל אין עוד איסור כהליכה
לבחירות
מתוך דרשה כ"א סיון תשנ"ב

ז

ל

ש

94
ששולח נציג וכו' אחריות מינות
"כל מי

רבי רפאל בלום

95

זצ
וק"ל

בי משה טייטלבוים

ר

ז

צו
ק"ל

אב"ד קאשוי

נבל"ע כ' אדר תשס"ה

מעת אשר מפלגת התורתיים מעלה מעל

ם

בה' ,להצטרף לממשלת הרשע ,השיאם
זדון לבם להשתיק קול היהדות
הנאמנה הנאנחת ונאנקת
למראה הבגידה הנוראה הזאת.
תשל"ז

רבי

מאיר בראנסדורפע

ר
זצו
ק"ל

טמאר
אדמו"ר ה'ברך משה' מסא
נבל"ע כ"ו ניסן תשס"ו

ועל כל אחד ואחד להזהיר את
ב"ב ואת אוהביו ומכיריו לא
לחלל שם שמים ברבים ולא להכשל
ח"ו בהשתתפות בבחירות האסורות.
תמוז תשי"א

בי יעקב ישעי' בלויא

ר

ז

צו
ק"ל

ו שם
חבר הבד"ץ בעל קנה ב
נבל"ע אייר תשס"ט

חושן
חבר הבד"ץ בעל פתחי

ה

הבחירות לכנסת לא זו בלבד
שאין בה תועלת אלא שיש בה
עון חמור של חילול ה' ח"ו.
אדר תשס"ו

נבל"ע ג' שבט תשע"ג

ומה נורא ומר עונם של הנציגים
הנבחרים המצהירים שהם ישמרו
אמונים לחוקי העכו"ם של הכנסת.
אדר תשס"ו

ת מינות ואפיקורסות רובצת95על שכמו"

יו"ל ע"י הוצאת

""דרכי אבות

darcheiovois@gmail,com

